
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO BETTINA FERRO DE SOUZA 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO 

EDITAL Nº 01 - COREME/UFPA, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015 
 

PROCESSO SELETIVO DE  
RESIDÊNCIA MÉDICA DO ANO DE 2016 

 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE 
ACESSO DIRETO 

Anestesiologia, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Dermatologia, Ginecologia e Obstetrícia, 
Infectologia, Medicina de Família e Comunidade, Oftalmologia,  

Otorrinolaringologia, Pediatria 
 

17 de janeiro de 2016 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde a especialidade a qual você está inscrito, conforme consta no seu 
cartão de inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das 
respostas das questões objetivas. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém a 100 (cem) questões objetivas, sendo 20 de Cirurgia Geral, 20 de Clínica Médica, 
20 de Ginecologia e Obstetrícia, 20 de Medicina Preventiva e Social e 20 de Pediatria. Caso exista alguma falha de impressão, 
comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de quatro 
horas, tendo seu início às 8:00 hs e término às 12:00 hs (horário de Belém-PA). 
 

4. Cada questão objetiva apresenta 5 (cinco) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E). Apenas uma 
responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 100. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, programa/especialidade e data de nascimento, consta na parte superior do 
CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, a 
fim de que o fiscal registre no formulário de Correção de Dados a devida correção. 
 

6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização da prova por, no mínimo, duas horas após o início 
da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

7. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está assinado no seu 
documento de identificação. 
 

8. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois lápis não 
será considerado. 
 

9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será autorizada 
se for constatada falha de impressão. 
 

10. O BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA serão devolvidos ao final da sua prova. O CARTÃO-RESPOSTA é 
o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 

11. Será automaticamente eliminado do Processo Seletivo de Residência Médica o candidato que durante a realização da prova 
descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 01/COREME/2015 do referido processo. 
 

Boa Prova. 

 

Nome do Candidato: _________________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

_____________________________________________ 
Assinatura 
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CIRURGIA GERAL 
 
1. Diante de um paciente com hipoalbuminemia e programação para procedimento cirúrgico de 
grande porte, deve-se 
(A) infundir albumina e plasma. 
(B) dar preferência para avaliação por meio da transferrina. 
(C) oferecer suporte nutricional perioperatório. 
(D) indicar procedimento de menor porte. 
(E) considerar o tratamento cirúrgico somente após 30 dias de suporte nutricional parenteral. 
 
2. O suporte nutricional na pancreatite aguda deve ser preferencialmente por 
(A) via parenteral, em razão da necessidade de repouso glandular. 
(B) via parenteral, devido ao íleo adinâmico. 
(C) via oral associado com procinéticos e somatostatina. 
(D) via enteral por meio de sonda pós pilórica. 
(E) gastrostomia endoscópica. 
 
3. Com relação ao índice de massa corpórea (IMC), é correto afirmar que 
(A) é o índice mais importante para avaliação nutricional em pacientes com doença hepática ou 

insuficiência renal. 
(B) IMC = 18 kg/m2 é indicativo de eutrofia. 
(C) IMC > 40 exclui o diagnóstico de desnutrição. 
(D) alteração repentina no IMC é uma ocorrência usual nos pacientes com câncer. 
(E) um paciente grave com IMC>30 deve receber suporte hipocalórico (60 a 70% das necessidades 

básicas diárias). 
 

Leia o quadro abaixo e responda às questões de nº 4 e 5. 
 

Paciente de 25 anos, ♂, vítima de trauma abdominal fechado, chega ao PS com FC: 124bpm, FR: 22 
mrm, PA: 80x40 mmHg, torporoso, pele fria e sudoreica. Após infusão de 3000 ml de Ringer lactato 
aquecido, passou a apresentar: PA: 100x60 mmHg, FC: 96bpm, FR: 16mrm, orientado, pele rosada e 
seca. 30 minutos após a diminuição da infusão para gotejamento lento, os sinais se mantém 
inalterados. 
 
4. O tipo de resposta ao tratamento do choque que este paciente apresentou é 
(A) resposta rápida. 
(B) resposta transitória. 
(C) resposta regular. 
(D) resposta insuficiente. 
(E) sem resposta 
 
5. Após o tratamento, este paciente encontra-se hemodinamicamente 
(A) instável. 
(B) estável. 
(C) normal. 
(D) insuficiente. 
(E) regular. 
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6. Numere a coluna da direita, relacionando-a à da esquerda. 
 

1. Adenocarcinoma gástrico 
2. Carcinoma esofágico 
3. Adenocarcinoma pancreático 
4. Carcinoma hepático 
5. Adenocarcinoma retal 

(     ) α-fetoproteína 
(     ) CEA 
(     ) SCCA 
(     ) CA 72-4 
(     ) CA 19-9 

 

A sequência que expressa a correlação correta entre as colunas na direção de cima para baixo é 
(A) 1 – 5 – 3 – 4 – 2. 
(B) 4 – 1 – 2 – 5 – 3. 
(C) 4 – 5 – 2 – 1 – 3. 
(D) 2 – 5 – 1 – 4 – 3. 
(E) 4 – 2 – 1 – 5 – 3. 
 
7. Em relação à perfuração do esôfago, a causa mais comum é 
(A) arma de fogo. 
(B) arma branca. 
(C) endoscopia. 
(D) corpo estranho. 
(E) cirurgia. 
 
8. Em relação ao GIST (gastrointestinal stromal tumor), o local mais comum de sua localização é o 
(A) esôfago. 
(B) estômago. 
(C) intestino delgado. 
(D) apêndice. 
(E) intestino grosso. 
 
9. A neoplasia que não cursa com sinal de Courvosier-terrier é a neoplasia 
(A) de papila duodenal. 
(B) de cabeça pancreática. 
(C) de Klatskin. 
(D) de colédoco distal. 
(E) duodenal. 
 
10. A regra de Goodsal-Salmom, que nos auxilia no tratamento das fístulas anais, diz que 
(A) fístulas posteriores drenam para a linha média posteriores. 
(B) fístulas anteriores drenam para a linha mediana anteriores. 
(C) fístulas anteriores drenam para a linha média posteriores. 
(D) tanto as fístiulas anteriores quanto as posteriores drenam para a linha média. 
(E) fístulas posteriores apresentam trajeto retilíneo. 
 
11. Em relação ao tratamento da Doença Diverticular dos Cólons na forma sintomática, uma das 
opções terapêuticas medicamentosas é 
(A) dimeticona. 
(B) mesalazina. 
(C) sulfametazina. 
(D) prucaloprida. 
(E) dompreridona. 
 
12. A lesão de uretra determinada do trauma de bacia ocorre mais frequentemente na porção 
(A) média da uretra peniana. 
(B) do bulbo. 
(C) do colo vesical. 
(D) da uretra prostática com a uretra membranosa. 
(E) distal da uretra peniana. 
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13. A monobra de Heimlich, utilizada na desubstrução das vias respiratórias, consiste em 
(A) compressão da cartilagem tireoide. 
(B) compressão da cartilagem cricoide. 
(C) ventilação sob pressão antes da intubação. 
(D) compressão gástrica vigorosa. 
(E) compressão do hemitórax E, pelo ângulo de entrada do brônquio esquerdo. 
 

14. ELM, ♂, 50 anos, vítima de atropelamento, dá entrada no PS quarenta minutos após o acidente. 
Ao exame primário, inconsciente; TA 40 x 20 mmHg; dispneico; apresentando grande hematoma em 
Flanco Esquerdo e Hipocondrio Esquerdo. Foi realizado manejo da via aérea com intubação 
orotraqueal. O próximo passo para este paciente deve ser 
(A) realização de RX de tórax para identificar a causa da dispneia. 
(B) fazer US-FAST para confirmar sangue dentro do abdome. 
(C) punção de dois acessos venosos periféricos calibrosos. 
(D) realização de Lavado Peritoneal para investigar presença de sangue. 
(E) laparotomia imediata. 
 
15. Em relação aos acessos venosos no trauma, julgue as afirmativas a seguir verdadeiras ou falsas. 
(     ) Em pacientes em parada cardíaca pós-trauma, o acesso deverá ser dissecção da safena. 
(     ) Em crianças em parada cardíaca, é contraindicada a punção intra-óssea. 
(     ) Em pacientes em choque, a punção em membros superiores é contraindicada. 
(     ) A punção com jelco 14 em membros superiores é a atitude em pacientes vítimas de trauma. 
(     ) A punção de veia sub-clávia deve ser a primeira opção em doentes vítimas do trauma. 
 

A sequência que expressa o julgamento correto das afirmativas é 
(A) F, F, F, V, F. 
(B) V, V, F, V, V. 
(C) V, F, V, F, V. 
(D) V, V, V, V, V. 
(E) F, F, F, F, F. 
 

16. MB, ♀, 53 anos, deu entrada no PS com quadro de dor abdominal intensa, náuseas e vômnitos. 
Após o atendimento inicial e exames laboratoriais, confirmou-se o diagnóstico de pancreatite aguda. 
Nas seguintes 48 horas, o tratamento indicado para esta paciente deverá ser a 
(A) laparotomia para drenar loja pancreáticas. 
(B) observação, hidratação, sintomáticos e observação. 
(C) antibioticoterapia. 
(D) diminuição de oferta de líquidos. 
(E) punção da loja pancreática guiada pela TC. 
 
17. MNR, sexo feminino, obesa, 39 anos, foi submetida à colecistectomia videolaparoscópica sem 
colangiografia no intraoperatório. Evoluiu no pós-operatório com icterícia e dor abdominal, 
acompanhada de febre com calafrios. A conduta neste caso deve ser  
(A) laparotomia de imediato. 
(B) colangiorressonância e, se for coledocolitíase, indicar laparotomia. 
(C) tomografia do abdome e, se for coledocolitíase, indicar laparotomia. 
(D) colangiorressonância, e se for coledocolitíase, indicar CPRE. 
(E) CPRE de imediato. 
 
18. É correto afirmar que 
(A) o colecistograma oral é o exame mais indicado para o diagnóstico da colecistite aguda. 
(B) o paciente diabético com litíase assintomática não tem indicação cirúrgica. 
(C) a colecistectomia videolaparoscópica está contraindicada em pacientes obesos. 
(D) os cálculos maiores que 3,0 cm são considerados fatores de risco para o carcinoma da vesícula 

biliar. 
(E) a presença de cálculo impactado na válvula ileocecal caracteriza a síndrome de Mirizzi. 
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19. Paciente em 4º dia de pós-operatório, apresentou saída de cerca de 70 ml de secreção sero-
purulenta pela incisão abdominal. A conduta mais apropriada é a(o) 
(A) antibioticoterapia de largo expectro. 
(B) curativo 2 x dia, enfaixando o abdome do paciente. 
(C) laparotomia no 5º PO, se persistir a drenagem. 
(D) abertura da ferida cirúrgica para limpeza e observação da aponeurose. 
(E) solicitação de uma US. 
 
20. Em relação à hérnia, é correto afirmar que 
(A) a hérnia inguinal direta tem como fator predisponente a persistência do conduto peritôneo vaginal. 
(B) a correção da hérnia inguinal sem tensão é realizada pela técnica de Bassini. 
(C) a hérnia crural é corrigida pela técnica de Mc Way. 
(D) o diagnóstico da presença de hérnia inguinal é feito pela tomografia do abdome. 
(E) o principio fundamental na correção da hérnia incisional é manter os tecidos sob tensão. 
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CLÍNICA MÉDICA 
 
21. No Pronto Socorr, você atende a um paciente de 59 anos, obeso e tabagista, com história súbita de 
hemiparesia à direita há duas horas. A hemiparesia direita é pior em membro inferior direito e está 
associada a afasia global, paralisia facial central à direita, hemianopsia homônima à direita e redução da 
sensibilidade no hemicorpo direito. A Escala de AVC do NIH na admissão foi de 15 pontos e a Escala 
de Coma de Glasgow, de 10 pontos. Ao conversar com a família, você descobre que o paciente teve um 
infarto agudo do miocárdio há cinco meses e faz uso contínuo de enalapril 20 mg/dia e AAS 100 mg/dia. 
 

Considerando o caso clínico acima, qual a alternativa correta? 
(A) Como não há grave rebaixamento do nível de consciência (Escala de Coma de Glasgow > 8) e o 

quadro tem apenas duas horas de início, deve-se apenas manter o paciente em leito monitorizado 
com observação neurológica rigorosa. 

(B) O paciente tem contraindicação absoluta de realização de tratamento trombolítico por ter 
apresentado um infarto agudo do miocárdio há menos de seis meses. 

(C) A princípio, o paciente está elegível para realização de terapia trombolítica endovenosa, que pode 
ser realizada até seis horas após início dos sintomas. 

(D) O paciente somente poderá ser submetido à terapia trombolítica mecânica. O fato de usar AAS 
contraindica a trombólise endovenosa, devido ao maior risco de sangramento. 

(E) A terapia trombolítica endovenosa para AVCi agudo, realizada nos primeiros 270 minutos, melhora 
a capacidade funcional dos pacientes após três meses, mas não altera a mortalidade. 

 
22. Homem de 21 anos é admitido no HUJBB com dificuldade de andar. Há dez dias, começou a 
perceber dificuldade para ficar nas pontas dos pés ao jogar basquete, evoluindo com piora progressiva 
da força das pernas e está há duas dias incapaz de se levantar sozinho. Nega alterações em membros 
superiores. Nega dificuldade para deglutir alimentos, porém vem sentindo falta de ar no último dia. O 
paciente teve diarreia aquosa importante há duas semanas, inclusive com dois dias de febre. Não 
possui comorbidades ou história de trauma recente. Nega alterações esfincterianas. Ao exame: Afebril, 
FC: 120 bpm, FR: 26 irpm, PA 80 x 60 mmHg, Glasgow 15, sem alterações em nervos cranianos, força 
muscular grau 5 em membros superiores, grau 3 em flexão da coxa bilateral, grau 3 em extensão e 
flexão da perna bilateral, grau 1 em flexão dorsal e plantar dos pés bilateral. Sensibilidade tátil-dolorosa 
preservada. Arreflexia global, sem sinal de Babinski. O paciente não consegue ficar em pé sem apoio. 
 

Considerando o caso clínico, qual a alternativa correta? 
(A) A ausência de alterações sensitivas descarta a possibilidade de síndrome de Guillain-Barré. 
(B) Trata-se de provável desidratação e fraqueza por perda de vitaminas. Deve ser realizada 

reidratação endovenosa e administração de complexo vitamínico, com observação neurológica 
rigorosa. 

(C) A arreflexia global é um sinal clínico de grande utilidade na suspeição da síndrome de Guillain-
Barré. 

(D) A arreflexia global e a ausência de sintomas esfincterianos sugerem apenas mielopatia aguda. 
(E) Deve-se suspeitar de síndrome de Guillain-Barré e iniciar imediatamente tratamento com corticoide 

endovenoso. 
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23. Correlacione as vinhetas clínicas com as condições mais prováveis. 
A. Mulher de 25 anos de idade, com história de artralgia, eritema malar, proteinúria, hematúria e 

presença de anticorpo anti-DNA de dupla fita. 
B. Homem de 45 anos com sinusite, elevação de creatinina, hematúria e hemoptise. A biópsia renal 

revelou muitos crescentes, mas a imunofluorescência é negativa. 
C. Homem de 23 anos com episódios recorrentes de hematúria com acantócitos após infecção do 

trato respiratório superior. A creatinina é normal e não há presença de proteína na urina. O exame 
de pele é normal. 

D. Pré-escolar de 5 anos com quadro de anasarca, proteinúria de 8g/dia, hipoalbuminemia e 
hiperlipidemia. A criança responde muito bem à introdução de corticosteroides. 

E. Escolar de 11 anos apresenta há cinco dias edema em face e membros inferiores, além de urina 
“cor de coca cola.” Apresentou PA 140x106mmHg, hematúria, proteinúria, ASLO elevado e 
consumo da fração C3 do complemento. 

 

(     ) Nefropatia por IgA. 
(     ) Doença de Lesões Mínimas. 
(     ) Nefrite Lúpica. 
(     ) Glomerulonefrite Proliferativa Difusa Aguda (GNDA). 
(     ) Granulomatose de Wegener. 
 

(A) A, B, C, E, D. 
(B) C, D, A, E, B. 
(C) A, E, B, D, C. 
(D) C, B, A, D, E. 
(E) C, A, D, B, E. 
 
24. Uma vítima de acidente de moto que ficou presa nas ferragens encontra-se há dois dias no CTI em 
ventilação mecânica. Evoluiu com oligúria, creatinina sérica de 3,2 mg/dL (na admissão era 0,9 mg/dL) 
e creatinoquinase (CPK) de 72.000 U/L. Apresenta potássio sérico (K+) de 8,5 mg/dL e os seguintes 
achados no ECG: 
 

Valores de Referência: 
• CPK: 32-290 U/L. 
• K+: 3,5 – 5,2 mg/dL. 
• Creatinina: 0,5 – 1,4 mg/dL. 
 

 
 

A causa mais provável da lesão renal aguda e a primeira medida terapêutica a ser adotada para 
controlar as alterações no ECG são, respectivamente, 
(A) desidratação e gluconato de cálcio. 
(B) sepse e furosemida. 
(C) rabdomiólise e furosemida. 
(D) rabdomiólise e gluconato de cálcio. 
(E) desidratação e solução polarizante. 
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25. No tratamento da sepse, é correto afirmar que 
(A) deve-se administrar vasopressores caso a pressão arterial média esteja acima de 80mmHg. 
(B) culturas devem ser coletadas somente após administração da primeira dose do antibiótico. 
(C) não é recomendada a administração de antibióticos de amplo espectro. 
(D) devemos administrar 30ml/Kg de cristaloides se lactato >4mmol/L. 
(E) não há necessidade de dosar lactato sérico. 
 
26. De acordo com o Estatuto do Idoso, 
(A) instituições de longa permanência ou casas lares com fins filantrópicos podem reter até 90% do 

benefício previdenciário do idoso, para fins de custeio da entidade. 
(B) casos de maus tratos contra idosos devem ser obrigatoriamente comunicados à delegacia policial, 

ao ministério público, aos conselhos do idoso ou às sociedades médicas. 
(C) na incapacidade do idoso de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado, por perda da 

autonomia, a opção será feita por um familiar (filhos e/ou cônjuge) e, na ausência deste, por um 
curador. 

(D) é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde, sendo ilícito o reajuste das mensalidades 
após os 60 anos. 

(E) o primeiro critério de desempate em concurso público é a idade, dando-se preferência para os de 
idade mais avançada. 

 
MNR, 36 anos, sexo masculino, previamente assintomático, nega uso de medicamentos e 
comorbidades, porém não realiza acompanhamento médico periódico. Chega à emergência queixando-
se de palpitações de início súbito, intensa falta de ar e tosse. Relata que teve vários episódios de 
palpitação no passado, quase sempre durando um ou dois dias, mas nunca havia apresentado dispneia. 
Ao exame físico, PA= 94 x 66 mmHg, FR= 24 ipm, Sat O2 = 91% (ar ambiente), taquicárdico, dispneico, 
apresentando tosse com escarro espumoso de coloração rosada, ausência de turgência jugular. À 
ausculta apresenta estertores crepitantes em bases pulmonares e terço médio bilateralmente; B1 
hiperfonética com estalido de abertura e sopro diastólico em ruflar no ápice cardíaco. O ictus cordis não 
está deslocado e o paciente não apresenta edema de MMII. A derivação DII do ECG é reproduzida 
abaixo: 
 

 
 

Responda às duas próximas questões com base nas informações acima. 
 
27. Quais diagnósticos devem ser feitos para o adequado manejo do paciente em questão? 
(A) Estenose mitral, edema agudo de pulmão, fibrilação atrial. 
(B) Estenose mitral, tromboembolismo pulmonar, taquicardia paroxística Supraventricular. 
(C) Prolapso de valva mitral, edema agudo de pulmão, fibrilação atrial. 
(D) Prolapso de valva mitral, tromboembolismo pulmonar, taquicardia paroxística supraventricular. 
(E) Comunicação interventricular, tromboembolismo pulmonar, flutter atrial. 
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28. Qual a conduta mais correta a ser tomada? 
(A) Dobutamina EV, pois os estertores pulmonares e o escarro espumoso indicam disfunção ventricular 

esquerda aguda. 
(B) Cntrole de FC com betabloqueadores EV, pois a resposta desta arritmia é imediata aos agentes 

deste grupo farmacológico. 
(C) Cardioversão química EV com amiodarona, pois o risco de eventos por embolização cardíaca, 

como AVC, é reduzido com esta conduta. 
(D) Cardioversão elétrica sincronizada, pois considera-se que o quadro do paciente é instável. 
(E) Atropina EV, pois seu efeito rápido de redução da FC levará à rápida melhora dos sintomas e do 

quadro do paciente. 
 
29. Paciente de 38 anos, sexo masculino, feirante, queixa-se de lombalgia há cerca de seis meses. 
Nega irradiação para os membros inferiores ou trauma local. Relata que, pela manhã, ao acordar, 
apresenta forte dor e rigidez na coluna lombar, a qual cede após uma hora, permitindo que realize suas 
atividades diárias. Faz uso, por conta própria, de paracetamol 750mg duas vezes ao dia, com pequeno 
alívio das queixas. Associado ao quadro, há dois meses, vem apresentando dor na região plantar dos 
calcanhares. A conduta deve ser 
(A) realizar ressonância magnética de sacroilícas e provas de atividade inflamatória. 
(B) indicar radiografia de coluna lombar AP e Perfil e repouso absoluto por 7 dias. 
(C) realizar ressonância magnética da coluna lombar e PPD. 
(D) realizar densitometria óssea e radiografia de coluna lombar AP e Perfil. 
(E) dosar fator reumatoide e anti-CCP. 
 
30. No caso de uma mulher de 30 anos com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, que acaba de 
descobrir que está grávida, o anticorpo que deve ser dosado visando a reduzir os riscos ao concepto é 
o 
(A) anti-DNA. 
(B) anti-Ro. 
(C) anti-Sm. 
(D) anti-P. 
(E) anti-RNP. 
 
31. No tratamento da psoríase, é contraindicado o uso de 
(A) etanercepte. 
(B) adalimumabe. 
(C) metotrexato. 
(D) prednisona. 
(E) ciclosporina. 
 
32. Nos estados reacionais do tipo 2 da Hanseníase, o medicamento de primeira escolha é 
(A) clofazimina. 
(B) rifampicina. 
(C) prednisona. 
(D) talidomida. 
(E) minociclina. 
 
33. De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, a punção liquórica é recomendada em todos os 
indivíduos coinfectados com sífilis e HIV que apresentem um dos seguintes critérios: 
(A) Sífilis latente ou tardia de duração indeterminada. 
(B) Sinais e/ou sintomas neurológicos ou oftalmológicos. 
(C) Contagem de linfócitos T-CD4+ menor que 350 células\mm3. 
(D) VDRL ≥ 1:16 ou teste de reagina plasmática rápida (RPR) 1:32. 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 
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34. Em relação à infecção do trato urinário (ITU) é INCORRETO afirmar que 
(A) é a causa mais frequente de infecção bacteriana em mulheres. 
(B) bacteriúria assintomática não requer tratamento em indivíduos adultos saudáveis e sem alteração 

estrutural ou obstrutiva das vias urinárias. 
(C) o risco de bacteremia com cateter de demora presente entre dois e dez dias é estimado em torno 

de 26%. 
(D) quando associada a cateter, o patógeno mais encontrado no Brasil é o P. aeruginosa.  
(E) o adenovírus tem sido considerado como agente causal das cistites hemorrágicas em pacientes 

pediátricos e receptores de medula óssea. 
 
35. Em relação a evolução da doença hepática crônica é correto afirmar que 
(A) na hipertensão portal, o gradiente de pressão portal está relacionado com o fluxo sanguíneo e a 

resistência oposta a este fluxo, sendo que o aumento do fluxo sanguíneo portal é consequência da 
vasoconstrição esplâncnica. 

(B) o glucagon, produzido pelas células oxínticas do estômago e pelas células beta do pâncreas, estão 
aumentadas no paciente cirrótico e são considerados potentes vasoconstritores. 

(C) as células estrelares no fígado estão envolvidas no processo de fibrogênese hepática e fator de 
necrose tumoral, TGF alfa, TGF beta podem estimular estas células a sintetizar colágeno. 

(D) o desenvolvimento de peritonite espontânea bacteriana no cirrótico é usado como um critério de 
pontuação na classificação de Child. 

(E) a carga viral do vírus da hepatite B (HVB) não está implicada na evolução das formas crônicas da 
hepatite B. 

 
36. Em relação ao tratamento atual contra o vírus da hepatite C (HCV) é INCORRETO afirmar que 
(A) com as novas drogas para tratamento da infecção crônica pelo HCV, todos os pacientes, sem 

exceção, podem usar todas as drogas antivirais de ação direta.  
(B) Sofosbuvir, Daclatasvir, Simeprevir são drogas que podem ser usadas no tratamento da hepatite C. 
(C) os RAV (Variantes associadas à resistência), em relação ao tratamento com as drogas antivirais de 

ação direta, podem limitar o tratamento da infecção pelo vírus da hepatite C. 
(D) o interferon peguilado não representa mais uma opção terapêutica. 
(E) a Ribavirina ainda pode ser usada em adição aos novos esquemas nos pacientes com fibrose 

avançada. 
 
37. Paciente masculino de 16 anos, recolhido, foi trazido para atendimento na UPA por apresentar 
febre vespertina (não aferida), sudorese noturna e tosse seca há 20 dias. Relatou perda ponderal de 4 
kg em 3 meses e informou que iniciou tratamento anterior para tuberculose há um ano, abandonando no 
terceiro mês. Foi iniciada investigação em que RX de tórax evidenciou infiltrado nodular em lobo 
superior esquerdo com atelectasia de lobo inferior esquerdo. Submetido a broncoscopia, realizou coleta 
de lavado brônquico no lobo superior esquerdo, com pesquisa para BAAR positiva. Teste rápido para 
HIV teve resultado negativo. Foi enviado material para cultura de micobactérias (aguardando resultado 
que sairá em 60 dias). O esquema de retratamento recomendado para esse paciente é 
(A) esquema RHZ (rifampicina + isoniazida + pirazinamida) por nove meses (RHZ 2 meses/RH 7 

meses). 
(B) esquema SRE (estreptomicina + rifampicina + etambutol) por nove meses (SRE 2 meses/RE 7 

meses). 
(C) esquema RHZE (rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol) por seis meses (RHZE 2 

meses/RH 4 meses). 
(D) esquema RHZE (rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol) por nove meses (RHZE 2 

meses/RH 7 meses). 
(E) esquema RZES (rifampicina + pirazinamida + etambutol + estreptomicina) por seis meses (RZES 2 

meses/RE 4 meses). 
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38. Você está avaliando em domicílio um paciente masculino, obeso mórbido, que está imobilizado 
após sofrer fratura de vértebra cervical devido a acidente de trânsito em que dormiu ao volante. Refere 
que vem tendo sonolência excessiva durante o dia, lapsos de memória, labilidade emocional. Esposa 
ainda relata roncos frequentes com pausas respiratórias durante o sono. Nega outras comorbidades, 
uso de medicações ou drogas ilícitas. O diagnóstico mais provável e o exame inicial mais apropriado 
neste momento são, respectivamente, 
(A) depressão e escala de Hamilton. 
(B) sindrome demencial e RNM de crânio. 
(C) sindrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono e polissonografia noturna. 
(D) sindrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono e polissonografia diurna. 
(E) Arritmia e Holter. 
 
39. Mulher de 48 anos é trazida inconsciente ao Pronto-Socorro. Marido relata que paciente estava 
fazendo atividades domésticas de rotina, quando se queixou de mal estar geral inespecífico e visão 
turva, seguida de perda súbita da consciência. Familiar relata que paciente sempre teve boa saúde, 
porém nos últimos meses queixava-se de fraqueza e fadiga excessivas que relacionava com excesso 
de trabalho. Realizada monitorização cardíaca, veia salinizada e oxigenioterapia, paciente encontra-se 
torporosa, Glasgow = 9 (AO = 2; RV = 3; RM = 4), pupilas mióticas e isofotorreagentes, sem sinais 
localizatórios, estável hemodinamicamente e com glicemia capilar de 40 mg/dl. Exames laboratoriais 
gerais e toxicológicos foram coletados. Após correção com glicose hipertônica, nova glicemia capilar é 
igual a 70 mg/dl, com melhora do nível de consciência (Glasgow =12; AO = 3; RV = 4; RM = 5). Familiar 
nega histórico de Diabetes Mellitus e/ou uso de medicamentos. Após checagem dos exames e da plena 
recuperação da paciente, a melhor conduta é 
(A) liberar paciente para casa com orientações para evitar tempo prolongado de jejum, visto que 

paciente não faz uso de medicações hipoglicemiantes. 
(B) solicitar internação hospitalar para investigação de hipoglicemia e iniciar o Teste de Jejum 

Prolongado, considerando a hipótese de insulinoma, cujo diagnóstico é essencialmente 
tomográfico. 

(C) liberar paciente para casa com orientações dietéticas e investigação ambulatorial da causa da 
fadiga crônica, visto que não faz uso de medicações hipoglicemiantes. 

(D) solicitar internação hospitalar para investigação de hipoglicemia e iniciar o Teste de Jejum 
Prolongado, considerando a hipótese de insulinoma, cujo diagnóstico são níveis séricos elevados 
de insulina, pró-insulina e de Peptídeo C associados a glicemia baixa (< 45mg/dl). 

(E) solicitar internação hospitalar para investigação de hipoglicemia e iniciar o Teste de Jejum 
Prolongado, considerando a hipótese de insulinoma, cujo diagnóstico são níveis séricos elevados 
de insulina e pró-insulina, porém baixos níveis de Peptídeo C associados a glicemia baixa (<45 
mg/dl). 

 
40. Sobre Insuficiência Adrenal (IA) é correto afirmar que 
I a IA aguda é uma emergência clínica cujo tratamento consiste em corrigir distúrbios 

hidroeletrolíticos, realizar expansão volêmica e fazer a reposição endovenosa de glicocorticoide. 
II a suspensão abrupta de prednisona após uso prolongado e doses elevadas é causa de IA devido 

ao aumento na produção de ACTH pela hipófise. 
III indivíduos com IA crônica têm risco aumentado para Crise Adrenal Aguda quando expostos a 

infecções graves e cirurgias de grande porte. 
IV Hiponatremia e Hipocalemia associadas a Cortisol basal abaixo de 3 ug/dL são sugestivos de IA. 
 

(A) I e II são verdadeiras. 
(B) II e III são verdadeiras. 
(C) I e III são verdadeiras. 
(D) III e IV são verdadeiras. 
(E) I e IV são verdadeiras. 
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GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 
 
41. A histerotomia segmento-corporal é indicada na(s) 
(A) gemelaridade. 
(B) apresentação pélvica. 
(C) apresentações cefálicas defletidas. 
(D) prematuridade com ausência de segmento inferior adequado. 
(E) apresentações cefálicas fletidas. 
 
42. No parto prematuro por via vaginal, é contraindicado(a) 
(A) infusão de ocitocina. 
(B) anestesia local. 
(C) toques vaginais frequentes. 
(D) amniotomias. 
(E) vácuo-extrator. 
 
43. Durante o trabalho de parto prematuro, a amniotomia deve ser realizada a partir de 
(A) 4cm. 
(B) 5cm. 
(C) 6cm. 
(D) 7cm. 
(E) 8cm. 
 
44. O método que deve ser evitado para inibir a lactação é o(a) 
(A) estrógeno em altas doses. 
(B) enfaixamento das mamas. 
(C) carbegolina. 
(D) bromoergocriptina. 
(E) evitar o desmame. 
 
45. Não está associado à endometrite pós-parto 
(A) o uso de corticóide para a maturação pulmonar fetal. 
(B) o trabalho de parto prolongado. 
(C) a obesidade. 
(D) a rotura prematura das membranas. 
(E) os múltiplos toques vaginais. 
 
46. O principal esquema antibiótico para endometrite é 
(A) Cloranfenicol e ampicilina. 
(B) Clindamicina e gentamicina. 
(C) Ampicilina e metronidazol. 
(D) Eritromicina e gentamicina. 
(E) Cloranfenicol e gentamicina. 
 
47. Em uma cidade do Rio Grande do Sul, nasceram em um ano 2.000 crianças. Morreram 100 
crianças entre os 28º e 364º dias de vida, 12 crianças entre os 7º e 27º dias de vida e 5 crianças entre o 
nascimento e o 6º dia de vida. Houve 3 natimortos e 15 óbitos fetais após a 22ª semana de gestação. 
Nessa localidade, a taxa de mortalidade infantil é 
(A) 5,50%. 
(B) 5,85%. 
(C) 6,80%. 
(D) 1,50%. 
(E) 1,75%. 
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48. Na cardiotocografia são considerados sinais de sofrimento fetal os seguintes dados: 
(A) 160 batidas cardíacas fetais por minuto. 
(B) Bradicardia  durante a contração uterina. 
(C) 120 batidas cardíacas por minuto. 
(D) desaceleração precoce. 
(E) desaceleração tardia. 
 
49. A causa mais frequente de abortamento precoce é 
(A) infecção genital. 
(B) defeito genético. 
(C) alcoolismo crônico. 
(D) deficiência de progesterona. 
(E) incompetência istmocervical. 
 
50. Em relação ao DIP, é INCORRETO afirmar que o(a) 
(A) DIP I deve-se a bloqueio da atividade vagal por compressão do polo cefálico. 
(B) DIP II deve-se à queda da PO2 fetal abaixo do nível crítico de PO2 no território cerebral do feto. 
(C) DIP III deve-se à compressão do cordão umbilical. 
(D) DIP III e o DIP II podem apresentar-se associados. 
(E) presença de desacelerações é frequente no período expulsivo. 
 

Com base no seguinte caso clínico, responda às questões 51 e 52. 
 
Paciente com 45 anos, procurou seu ginecologista porque há seis meses tem episódios de rubor 
repentino, seguido de sudorese que se concentra na metade superior do tronco e face. Estes são 
fugazes e frequentes, ocorrem várias vezes ao dia e acordam a paciente à noite pelo menos uma vez. 
Sua última menstruação ocorreu em janeiro de 2014. 
 
51. Tais sintomas decorrem de 
(A) temperatura aumentada do núcleo arqueado. 
(B) secreção pulsátil do hormônio luteinizante. 
(C) disfunção térmica do hipotálamo. 
(D) vasoconstrição periférica. 
(E) hipertensão arterial crônica. 
 
52. Se a paciente não menstruar mais, em 2014 será possível afirmar que ela está na pós-menopausa 
e ocorre um 
(A) hipogonadismo hipergonadotrófico. 
(B) hipergonadismo hipergonadotrófico. 
(C) hipergonadismo hipogonadotrófico. 
(D) hipogonadismo hipogonadotrófico. 
(E) hiperfunção ovariana tardia. 
 
53. A artéria hipogástrica ou ilíaca interna NÃO dá origem à(s) artéria(s) 
(A) vesical. 
(B) uterina e vaginal. 
(C) umbical obliterada. 
(D) hemorroidária superior. 
(E) renal direita. 
 
54. Analisando-se a Incontinência Urinária de Esforço, NÃO se pode afirmar que 
(A) ocorre geralmente mais em multíparas que em nulíparas. 
(B) decorre do aumento da contratilidade do músculo Detrusor. 
(C) ocorre geralmente com Distopia do Colo Vesical. 
(D) decorre da diminuição da pressão intra-uretral. 
(E) ocorre frequente na síndrome climaterica e em nuliparas. 
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55. A principal ação dos anticoncepcionais orais é impedir a ovulação por meio do(a) 
(A) aumento da esteroidogênese no estroma ovariano. 
(B) estímulo à produção de LH no meio do ciclo. 
(C) inibição dos níveis de FSH e LH. 
(D) aumento das gonadotrofinas com consequente bloqueio da liberação de estrogênio e progesterona. 
(E) hipogonadismo e hipoprolactinemia. 
 
56. Com base na inspeção dinâmica da genitália externa e obedecendo aos critérios da Sociedade 
Internacional de Continência, o ginecologista fez a seguinte anotação: ponto Aa=+3; ponto Ba=+5; 
ponto C= - 8; ponto D= -10; ponto Ap=+2; ponto Bp= +2. 
 

O diagnóstico é prolapso 
(A) da parede vaginal anterior acentuado, com prolapso de parede vaginal posterior, sem prolapso 

uterino. 
(B) uterino de 2º grau, com alongamento hipertrófico do colo e prolapso de parede vaginal anterior 

acentuado. 
(C) uterino de 2º grau, sem alongamento hipertrófico do colo e prolapso de parede vaginal posterior 

acentuado. 
(D) de parede vaginal anterior, sem prolapso uterino e sem prolapso de parede vaginal posterior. 
(E) prolapso uterino do 3º grau isolado. 
 
57. A endometriose é uma condição benigna de etiologia desconhecida. São considerados fatores de 
risco para esta doença 
(A) as toxinas, como TCDD (8-tetrachlorodibenzo-p-dioxina), a herança genética e a menstruação 

retrógrada. 
(B) a metaplasia celômica, a herança genética e os compostos tipo dioxina. 
(C) os defeitos anatômicos do trato genital, como septo vaginal transverso, a herança familiar e a 

metaplasia celômica. 
(D) as toxinas, como TCDD (8-tetrachlorodibenzo-p-dioxina), os outros compostos tipo dioxina e os 

defeitos anatômicos do trato genital, como septo vaginal transverso. 
(E) síndrome climatericas. 
 
58. Analisando-se o sangramento uterino pós-coito ou sinusiorragia, pode-se afirmar que 
(A) o pólipo endometrial é uma causa muito frequente deste sintoma e, em cerca de 2/3 dos casos, não 

se encontra causa associada. 
(B) é mais frequente entre 20 e 40 anos e tem como causas a eversão do endocervice, cervicites, 

pólipos endocervicais. 
(C) é mais frequente entre 50 e 70 anos e tem como causas cervicites, pólipos endocervicais e o 

câncer de endométrio. 
(D) o pólipo endometrial é uma causa muito frequente assim como o câncer de endométrio. 
(E) endometriose útero-sacro. 
 
59. Paciente com 49 anos e não faz seu exame preventivo do câncer do colo do útero há dez anos. Há 
02 meses está apresentando metrorragia e procurou médico hoje. Durante o exame ginecológico, 
evidenciou-se colo volumoso, endurecido, com áreas de sangramento que ocupa o terço superior da 
vagina. Ao toque retal, o paramétrio esquerdo é endurecido, tenso até a parede pélvica. O diagnóstico 
provável, o exame mais adequado e o tratamento mais indicado neste caso são 
(A) tumor do colo uterino, biopsia do colo uterino e radioterapia. 
(B) tumor endocervical, citologia endometrial e radioterapia. 
(C) tumor endocervical, biopsia endometrial e cirurgia de PIVER II. 
(D) tumor do colo uterino, citologia oncótica e cirurgia de PIVER II. 
(E) tumor do colo uterino em estadiamento inicial. 
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60. Paciente iniciou vida sexual há cerca de um ano e há 20 dias vem apresentando fluxo vaginal com 
mau odor, que piora após relação sexual e no pós-mênstruo. No exame, o pH vaginal era de 5, teste de 
aminas (KOH10%) positivo e havia fluxo brancacento e bolhoso. O exame a fresco evidenciou bactérias 
supraderidas nas células vaginais. O diagnóstico provável e o tratamento com menor índice de recidiva 
neste caso é 
(A) tricomoníase, secnidazol 1gr em dose única e tratar o parceiro. 
(B) infecção por clamídia, azitromicina 1gr em dose única e tratar o parceiro. 
(C) vaginose bacteriana e metronidazol 500mg de 12/12 horas por sete dias. 
(D) candidíase e fluconazol 150mg em dose única. 
(E) chlamydia trachomatis, azitromicina 1gr em dose única. 
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MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL 

 
61. São, respectivamente, princípio básico ou doutrinário e principio operacional ou organizativo do 
SUS 
(A) universalidade e equidade. 
(B) integralidade e hierarquização. 
(C) regionalização e hierarquização. 
(D) controle popular e equidade. 
(E) descentralização e universalidade. 
 
62. As principais causas de morte em homens na faixa etária de 25 a 59 anos, em importância 
decrescente, são 
(A) doenças cardiocirculatórias; doenças infecciosas; causas externas. 
(B) diabete tipo I; câncer; doenças infecciosas. 
(C) câncer; aids; diabete tipo II. 
(D) apendicite; violência urbana; doenças cardiocirculatórias. 
(E) causas externas; doenças cardiocirculatórias; câncer. 
 
63. O decréscimo da morbimortalidade por doenças transmissíveis e o aumento da mortalidade por 
doenças crônico-degenerativas traduzem-se por 
(A) envelhecimento saudável. 
(B) transição demográfica. 
(C) inversão da pirâmide populacional. 
(D) indicador Swaroop-Uemura. 
(E) transição epidemiológica. 
 
64. São exemplos de prevenção terciária 
(A) educação em saúde e vacinação. 
(B) diagnóstico e tratamento precoces. 
(C) prevenção da iatrogenia e programa Hiperdia. 
(D) próteses e readaptação funcional. 
(E) equipamentos de proteção individual e prevenção de quedas em idosos. 
 
65. Sobre a doença viral Zica é correto afirmar que 
(A) é originária do continente asiático. 
(B) é transmitida pelo mesmo vetor que transmite a malária. 
(C) as medidas de combate à transmissão dispensadas à dengue não são eficazes. 
(D) em comparação, com a Dengue tem morbidade inferior e mortalidade superior. 
(E) há evidências de complicações neurológicas, como síndrome de Guillan-Barret e microcefalia. 
 
66. No combate à transmissão das doenças virais pelo vetor Aedes aegipty é fundamental 
(A) a vacinação de crianças, adultos e idosos. 
(B) o uso do fumacê em todas as cidades do pais. 
(C) o uso continuado de repelentes dia e noite. 
(D) o uso de mosquiteiros no horário noturno. 
(E) o saneamento no domicílio-peridomicílio. 
 
67. O Programa Hiperdia 
(A) é importante no âmbito da Estratégia Saúde da Família. 
(B) preconiza internação na unidade PSF, por 12 horas apenas. 
(C) é praticado com a referenciação para ambulatórios de cardiologia e endocrinologia. 
(D) é praticado apenas onde há Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF. 
(E) assiste o doente em domicílio, nos moldes “home care”. 
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68. O IDH – Índice de Desenvolvimento Humano – baseia-se em 
(A) expectativa de vida ao nascer; fecundidade; mortalidade infantil. 
(B) mortalidade infantil; anos de escola; fecundidade. 
(C) expectativa de vida ao nascer; anos de escola; PIB per capta . 
(D) mortalidade após 50 anos; anos de escola; fecundidade. 
(E) mortalidade infantil e mortalidade materna. 
 
69. Pacientes com doenças mentais no PSF 
(A) são referenciados para unidades de ambulatórios de especialidades. 
(B) são referenciados para os Núcleos de Apoio ao PSF - NASF. 
(C) são atendidos no Programa Saúde Mental e referenciados, quando necessário, para ambulatórios e 

hospitais psiquiátricos. 
(D) não são cadastrados, pois não há vinculação ou tratamento para doentes mentais no PSF. 
(E) são tratados apenas quando são casos de urgência e emergência. 
 
70. Sobre o PNAISH – Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem –, é correto afirmar 
que 
(A) estatísticas demonstram que homens não procuram a atenção primária porque trabalham no 

horário de expediente do PSF, o que justificaria a implantação do turno noturno. 
(B) a porta de entrada preferencial para o programa é o NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família. 
(C) o câncer é o principal grupo de causas de morte entre homens. 
(D) o recorte de faixa etária seguido pelo Ministério da Saúde é de 25 a 59 anos. 
(E) o recorte etário orientado pelo Ministério da saúde é de 60 anos ou mais. 
 
71. As taxas de mortalidade infantil, de mortalidade materna e a expectativa de vida no Brasil 
encontram-se, respectivamente, 
(A) em declínio; em ascenção; em declínio. 
(B) em ascenção; em declínio; em ascenção. 
(C) em ascenção; em ascenção; em declínio. 
(D) em declínio; em declínio; em ascenção. 
(E) tecnicamente estacionárias. 
 
72. No Brasil, as principais causas de morte em homens na faixa etária de 25 a 59 anos são 
(A) infarto e acidente vascular cerebral. 
(B) diabete tipo I e II. 
(C) acidentes de trânsito e violência. 
(D) dengue, tuberculose e AIDS. 
(E) câncer. 
 
73. Pratica-se prevenção quaternária 
(A) com ações de atenção primária nos locais de trabalho e estudo. 
(B) com unidades de PSF próximas aos locais de moradia. 
(C) evitando-se iatrogenia. 
(D) com acessibilidade e prevenção de fraturas em idosos. 
(E) com saneamento básico e vacinação. 
 
74. A queda na mortalidade materna a partir de 1999 correlaciona-se, principalmente, com 
(A) eficiência da cobertura privada complementar. 
(B) melhor cobertura obstétrica no SUS e diminuição da pobreza. 
(C) melhor cobertura obstétrica no SUS e planejamento familiar. 
(D) melhoria nos níveis de escolaridade e diminuição da pobreza. 
(E) queda nas taxas de fecundidade e melhoria nos níveis de renda e escolaridade. 
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75. O diagnóstico de DST e AIDS na rede pública deve ser, prioritariamente, realizado 
(A) em hospitais universitários. 
(B) em bancos de sangue e centros de testagem. 
(C) em hospitais gerais. 
(D) em ambulatoriais e hospitalares de dermatologia. 
(E) nas unidades da atenção Primária à Saúde. 
 
76. São medidas de prevenção primária, como promoção da saúde e proteção específica, 
respectivamente, 
(A) coleta do lixo; condições de moradia adequadas. 
(B) adição de iodo ao sal; autoexame da mama. 
(C) quimioprofilaxia para tuberculose; colecistectomia. 
(D) vacinação; política de emprego e renda. 
(E) saneamento básico; equipamentos de proteção individual. 
 
77. O Índice de Swaroop-Uemura tem a propriedade de indicar 
(A) óbitos por afecções crônico-degenerativas em uma população. 
(B) proporção de nascidos mortos por 100.000 nascidos vivos. 
(C) óbitos durante a gravidez ou em consequência do parto, e até um ano após este. 
(D) distribuição de renda e suas tendências. 
(E) razão entre mortos com 50 anos ou mais e total de óbitos. 
 
78. Os médicos do Programa mais Médicos 
(A) praticam apenas atenção e prevenção primárias nas Unidades Municipais de Saúde. 
(B) praticam apenas promoção da saúde e proteção específica como prevenção primária. 
(C) referenciam para hospitais gerais pacientes que precisam de prevenção secundária e terciária. 
(D) praticam ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e recuperação da saúde e podem 

referenciar pacientes para a atenção secundária e terciária. 
(E) praticam atenção primária, secundária e terciária na Estratégia Saúde da Família. 
 
79. Sobre o PSF é correto afirmar que 
(A) não participa regularmente dos programas de vacinação. 
(B) se pratica por  prevenção primária, secundária e terciária e pode-se referenciar pacientes para a 

atenção secundária e terciária, quando necessário. 
(C) se referenciam para a atenção secundária os adstritos no PSF que necessitem de realização de 

prevenção secundária e terciária. 
(D) os níveis de atenção primária, secundária e terciária são praticados no PSF, nos municípios com 

cobertura de 100%. 
(E) se pratica-se apenas atenção e prevenção primárias nas unidades da estratégia que possuam 

apenas uma equipe de PSF. 
 
80. Sobre vacinação de gestantes é correto afirmar que 
(A) são seguras na gravidez vacinas com vírus inativados, bactérias mortas, toxoides (tetânico e 

diftérico) e componentes de agentes infecciosos (meningococos e vírus da hepatite B). 
(B) são seguras na gravidez vacinas vivas – sarampo, rubéola, caxumba, febre amarela e BCG. 
(C) é indicada uma dose de dT (dupla adulto difteria e tétano). 
(D) é indicada vacina contra hepatite B para todas as gestantes não vacinadas no Brasil. 
(E) É indicada uma dose da vacina viva contra sarampo somente para gestantes comunicantes de caso 

da doença e com estado vacinal desconhecido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 20

PEDIATRIA 
 
81. O colostro é a primeira secreção láctea, produzida entre zero e sete dias. [É rico em fatores de 
proteção, em especial a imunoglobulina. No entanto, o colostro de mães de recém-nascidos prematuros 
é diferente por apresentar 
(A) menos lipídeos. 
(B) menos proteínas. 
(C) mais lactose. 
(D) mais calorias. 
(E) mais aminoácidos. 
 
82. Gestante de 15 anos com HBsAg positiva apresentou descolamento prematuro de placenta,  então 
o parto cesáreo FOI INDICADO. O recém nascido, com APGAR 6-7, pesou 1.900 g e chorou FRACO ao 
nascer, sendo indicado o Babypuff. Na UTI neonatal, iniciou desconforto respiratório progressivo, NAS 
PRIMEIRAS HORAS DE VIDA, com batimentos de asa de nariz e TIRAGENS INTERCOSTAIS E 
GEMÊNCIA. O RX de tórax evidenciou granularidade reticular fina difusa COM broncograma aéreo no 
lobo inferior DIREITO. Além do tratamento precoce de suporte, a conduta correta é 
(A) surfactante, vacina e imunoglobulina contra hepatite B até 24 horas de vida. 
(B) diurético e imunoglobulina contra hepatite B até 12 horas de vida. 
(C) surfactante, vacina e imunoglobulina contra hepatite B até 12 horas de vida. 
(D) diurético e imunoglobulina contra hepatite B até 24 horas de vida. 
(E) intubação e imunoglobulina contra hepatite B até 12 horas de vida. 
 
83. Recém-nascido a termo, com 20 horas de vida, apresenta icterícia. Os resultados dos exames 
laboratoriais foram: Mae “0” negativo, Coombs indireto negativo, RN “A” positivo, bilirrubina total de 18 
mg/dl, bilirrubina indireta, 17 mg/dl, Coombs direto fracamente positivo e hematócrito 35%. Diante deste 
quadro clínico, o diagnóstico mais provável é 
(A) incompatibilidade AB0. 
(B) incompatibilidade Rh. 
(C) deficiência de glicose 6 fosfato (G6PD). 
(D) anemia microcítica. 
(E) doença de Crigler Najjar. 
 
84. Os exames de pré-natal do segundo trimestre de uma gestante foram: citomegalovírus IgG positivo, 
IgM positivo; Toxoplasmose IgG positiva, IgM negativo; Rubéolo IgG positiva, IgM negativa; Herpes 
simples IgG negativo, IgM negativo; VDRL negativo; Anti-HIV negativo. O filho nasceu com 32 semanas 
de idade gestacional com hidrocefalia, hepatoesplenomegalia, corioretinite, icterícia colestática, 
trombocitopenia, anemia e calcificações periventriculares visualizadas à tomografia computadorizada de 
crânio. O diagnóstico mais provável diante deste quadro clínico é 
(A) rubéola congênita. 
(B) citomegalovírus congênito. 
(C) herpes congênito. 
(D) toxoplasmose congênita. 
(E) sifilis congênita. 
 
85. Recém-nascido com idade gestacional de 40 semanas, peso ao nascer de 2.000 g, apresenta, ao 
exame físico com 13 horas de vida, hipoatividade, tremores e dificuldade de sucção. Esse quadro 
clínico sugere o diagnóstico de 
(A) sepsis. 
(B) hiperglicemia. 
(C) hipoglicemia 
(D) hiponatremia. 
(E) hipocalcemia. 
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86. Ao ser chamado para assistência ao recém-nascido em sala de parto, você é informado de que a 
gestação é a termo, a mãe não tem patologia de base e o pré-natal consistiu em cinco consultas. A 
idade gestacional é de 37 semanas e 6 dias, o trabalho de parto durou cerca de 10 horas, as 
membranas acabaram de romper e o líquido amniótico é claro com grumos. O período expulsivo foi 
demorado e o bebê nasceu em apneia. A conduta inicial mais apropriada será 
(A) colocar o recém-nascido em berço aquecido, realizar intubação orotraqueal e ventilar com ambu e 

oxigênio a 100%. 
(B) colocar o recém-nascido em berço aquecido, aspirar vias aéreas, secar e estimular. 
(C) colocar o recém-nascido em berço aquecido, aspirar vias aéreas e ventilar com pressão positiva 

com ambu, máscara e oxigênio a 100%. 
(D) secar o recém-nascido e realizar estímulo tátil no colo da mãe, pois não há fatores maternos de 

risco para complicação. 
(E) colocar o recém-nascido em berço aquecido, aspirar vias aéreas, secar e retirar campos úmidos e 

ventilar com pressão positiva com ambu e máscara, inicialmente em ar ambiente. 
 
87. Um lactente com nove meses de idade, alimentado de leite de vaca com um derivado de amido, 
apresentou, nos últimos três meses, cerca de seis episódios de diarreia por dia, com fezes líquidas e 
hiperemia perianal. A mãe nega febre e vômitos. O peso, no gráfico de crescimento, situa-se entre os 
percentis 10 e 3, com inclinação descendente nos últimos três meses. Segundo o Ministério da Saúde, 
a conduta correta é 
(A) classificar a criança como em risco nutricional. 
(B) corrigir a alimentação da criança, retirando o leite. 
(C) investigar causas de diarreia. 
(D) investigar carências nutricionais, como a de microelementos. 
(E) solicitar o retorno da criança somente para quando ela estiver com 12 meses de vida, conforme o 

calendário. 
 
88. É contraindicado o aleitamento materno pela mãe com 
(A) hepatite A na fase aguda da doença. 
(B) hepatite B portadora sadia ou na fase aguda da doença. 
(C) hepatite C. 
(D) infecção pelo citomegalovírus. 
(E) infecção pelo HTLV. 
 
89. Uma criança de sete anos de idade estava no sítio quando iniciou quadro rápido de lesões de 
urticária disseminada e edema de lábios e língua associados a dor abdominal e vários episódios de 
vômitos, após ingestão de camarão frito. O diagnóstico e o tratamento indicado são, respectivamente, 
(A) intoxicação alimentar somente; deve receber hidratação endovenosa e anti-emético e repouso no 

domicílio. 
(B) alergia alimentar sem reação anafilática; dar anti-histamínico e corticoide IM e enviar para repouso 

no domicílio. 
(C) reação anafilática; dar imediatamente adrenalina intramuscular no vasto lateral da coxa + 

hospitalizar para medicações e hidratação endovenosa e observar por 12 horas. 
(D) reação anafilática; dar adrenalina subcutânea. 
(E) alergia alimentar; dar antiemético e soro oral e mandar para casa. 
 
90. Menino de quatro anos de idade apresenta claudicação do quadril direito, sem qualquer trauma 
prévio. A criança está afebril, em bom estado geral e só se queixa de dor no local. O médico solicitou 
uma ressonância magnética observando edema na epífise. O diagnóstico provável é 
(A) osteossarcoma. 
(B) hemofilia. 
(C) doença de Legg-Calvé-Perthes. 
(D) artrite séptica. 
(E) púrpura de Henoch-Schönlein. 
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91. O bebê com suspeita de autismo 
(A) não mantém o contato visual com quem fala com ele – muitas vezes, nem mesmo com a mãe 

durante a amamentação. 
(B) mantém o contato visual com quem fala com ele – muitas vezes, nem mesmo com a mãe durante a 

amamentação. 
(C) interage com 6 meses. 
(D) olha nos olhos com 4 meses. 
(E) fala precocemente. 
 
92. Sobre a avaliação do grau de desidratação, necessária em crianças com gastroenterite, é correto 
afirmar que 
(A) as dosagens de ureia e creatinina são importantes antes mesmo de iniciarmos a reposição de 

volume. 
(B) na avaliação da hidratação, a presença de lágrimas, diurese e turgor da pele são o critérios clínicos 

mais utilizados. 
(C) a dosagem do sódio não tem diferença nas desidratações causadas por diarreia ou por exposição 

excessiva ao sol. 
(D) a terapia de reidratação oral só é recomendada nas crianças que não apresentam turgor da pele 

alterado. 
(E) todos os pacientes desidratados devem ser submetidos à hidratação venosa. 
 
93. Garoto de dois anos de idade apresenta quadro de desconforto respiratório com quatro dias de 
evolução, que teve início com um quadro gripal e evoluiu, sem melhora com uso de sintomáticos. Há 24 
horas ficou letárgico, gemente, hipoativo, com tosse produtiva, tiragens subcostais e recusa alimentar. 
 

 
 

O agente etiológico e o tratamento antibiótico preconizado é 
(A) Staphylococcus – Penicilina Cristalina. 
(B) Staphylococcus – Eritromicina. 
(C) Streptococcus – Oxacilina. 
(D) Mycoplasma – Penicilina Cristalina. 
(E) Streptococcus – Penicilina Cristalina. 
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94. Marcos, de quatro anos, apresentou coriza esverdeada e coceira nasal que evoluiu para tosse seca 
e lesões na face, que se disseminaram. O tratamento indicado é 
 

 
 

(A) mupirocina pomada 2 x ao dia por 5-10 dias. 
(B) lavar o rosto com água termal 5x ao dia. 
(C) oxacilina EV por 7 dias. 
(D) soro fisiológico 0,9% somente para limpeza 6 x dia. 
(E) ceftriaxone IM dose única. 
 
95. O bolus de fluido indicado para Maria, de três anos, que apresenta quadro de choque hipovolêmico 
com função do miocárdio adequada, é 
(A) 10 mL/kg de solução salina 0,9%. 
(B) 20 mL/kg de dextrose a 5% e cloreto de sódio a 0,2%. 
(C) 20 mL/kg de solução salina 0,9%. 
(D) 10 mL/kg de lactato de Ringer. 
(E) 20 ml de dextrose a 10% e cloreto de sódio a 10%. 
 
96. A intervenção apropriada a uma criança de sete anos que apresenta o ritmo cardíaco representado 
abaixo, COM letargia e perfusão de quatro segundos e pulso muito rápido > 250bpm, cujo 
estabelecimento do acesso vascular NÃO foi possível, é 
 

 
 

(A) choque não sincronizado com 0,5 a 1 J/kg. 
(B) adenosina 6 mg/kg IM. 
(C) choque não sincronizado com 2 J/kg. 
(D) choque sincronizado com 2 j/kg. 
(E) manobra vagal do seio carotídeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 24

97. A vacina BCG (Bacilo Calmette-Guérin) intradérmica é indicada para prevenir a tuberculose, 
principalmente nas formas miliar e meníngea, sendo importante para a saúde pública em virtude do 
impacto na redução da morbidade e mortalidade nas formas graves dessa doença. A vacina BCG – ID 
deve ser administrada 
(A) após a saída da maternidade a recém-nascidos com peso maior que 2.000 g e lactentes que foram 

vacinados e não apresentem cicatriz vacinal após um mês, que devem ser revacinados apenas 
mais duas vezes. 

(B) ainda na maternidade a recém-nascidos com peso maior que 2.000 g e lactentes que foram 
vacinados e não apresentem cicatriz vacinal após dois meses, que devem ser revacinados apenas 
mais uma vez. 

(C) ainda na maternidade a recém-nascidos com peso qualquer e lactentes que foram vacinados e não 
apresentem cicatriz vacinal após quatro meses, que devem ser revacinados mais duas vezes. 

(D) ainda na maternidade a recém-nascidos com peso maior ou igual a 2.000 g e lactentes que foram 
vacinados e não apresentem cicatriz vacinal após seis meses, que devem ser revacinados apenas 
mais uma vez. 

(E) após sair da maternidade a recém-nascidos com peso menor que 2.000 g e lactentes que foram 
vacinados e não apresentam cicatriz vacinal após um mês, que devem ser revacinados apenas 
mais duas vezes. 

 
98. Lactente masculino de onze meses é trazido à consulta e a mãe relata que não faz as mesmas 
coisas que as outras crianças da sua idade. Ainda não caminha, balbucia mas não diz nenhuma 
palavra. Apresenta uma pouca interação social com a mãe, interessa-se pelos brinquedos que são 
colocados ao seu alcance e campo visual. Senta com apoio, engatinha pouco e não consegue ficar em 
pé. Nasceu pré-termo de 32 semanas de gestação, pesando 1.230 g. Ficou em terapia intensiva por 45 
dias. A orientação adequada, nesse caso, é 
(A) encaminhar para avaliação neurológica com exames de imagem e eletroencefalograma. 
(B) investigar audição, encaminhar à neurologista e iniciar tratamento fonoaudiológico imediato. 
(C) iniciar intervenção com fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, avaliação neurológica, 

exames de radioimagem do cérebro. 
(D) considerar defasagem normal dentro dos padrões esperados se corrigida idade gestacional e 

reavaliar em um mês. 
(E) investigar déficit da linguagem e tratar com fonoaudiólogo e fisioterapeuta. 
 
99. No tratamento da convulsão febril em pediatria na emergência, após seguir a sequência ABCDE, 
você deve 
(A) iniciar benzodiazepínicos EV ou via retal. 
(B) iniciar antitérmico + compressas mornas. 
(C) iniciar compressas mornas somente. 
(D) iniciar antitérmico + midazolan EV, Im, intranasal ou bucal. 
(E) iniciar somente antitérmico via oral. 
 
100. Você é chamado para ajudar na ressuscitação de um lactente com bradicardia sintomática grave 
associada a angústia respiratória. A bradicardia persiste, apesar do estabelecimento de uma via aérea, 
de oxigenação e ventilação eficazes. Não há bloqueio cardíaco presente. A primeira medicação que 
você deve administrar é 
(A) atropina. 
(B) dopamina. 
(C) adenosina. 
(D) epinefrina 1:10000. 
(E) epinefrina 1:1000. 
 
 
 
 
 


