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A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito.  
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Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado para isso.  

2 
Este Caderno contém 100 questões contemplando as áreas de Ginecologia e 

Obstetrícia, Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia Geral e Medicina Preventiva e Social.  

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

6 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para 

efeito de avaliação. 

7 A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material 

transparente, de tinta na cor preta. 

8 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder as questões e preencher a 

Folha de Respostas. 

9 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

10 Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e 

este Caderno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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P rova Gera l                 01  a  100   
 

 

O caso a seguir serve de referência para responder às questões 01 e 02  
 

Primigesta de 19 anos de idade com 30 semanas de gravidez fez consulta de pré -natal 

queixando-se de letargia e discreta dispneia. O exame físico geral revelou: PA: 90 X 60 

mmHg,  presença de edema pré-tibial e nevos hiperpigmentados em região abdominal 

supra umbilical. O exame obstétrico constatou altura uterina de 30 cm e ausculta fetal 

com 128 bpm. Os exames laboratoriais mostrados revelavam dosagem de plaquetas 

125.000/mm3, EAS com proteinúria negativa e glicosúria 2+.  
 

01. Levando-se em consideração os resultados apresentados pela paciente no exame físico 

geral e obstétrico, a queixa de dispneia deve ser considerada  

A) incompatível com a normalidade, explicado pela presença de edema de membros 
inferiores que não deve ser encontrado em gravidez normal . 

B) compatível com as modificações fisiológicas do organismo materno devido ao nível da 
altura uterina. 

C) compatível com as modificações do organismo materno devido ao nível baixo da pressão 
arterial. 

D) incompatível com a normalidade, explicado pelos níveis de pressão arterial inferiores ao s 
encontrados na gravidez normal. 

 
02. Quanto aos resultados dos exames laboratoriais mostrados pela paciente , constata-se: 

A) a glicosúria está alterada e os outros estão normais. 

B) todos são alterados. 

C) todos são normais. 

D) as plaquetas estão baixas e os outros estão normais. 
 
03. No segundo dia pós-operatório de cesárea indicada por iteratividade, uma paciente 

desenvolve febre de 38.2C e dores mamárias. Os exames pulmonar e cardíaco estavam 

normais. O abdome apresentava-se flácido e o útero contraído, levemente doloroso à 

manipulação. Apresentava loquiação normal e mamas túrgidas, sem hiperemia. O tratamento 

adequado para o caso é a prescrição de 

A) antibióticos, bolsa de gelo e amamentação à livre demanda . 

B) antibióticos, bolsa de água quente e massagem na mamas . 

C) bolsa de água quente,  antipiréticos e suspender amamentação. 

D) bolsa de gelo, massagem nas mamas e suporte à amamentação. 
 
04. Uma apresentação cefálica de fronte ou defletida de segundo grau demonstra 

A) extensão parcial da cabeça e ponto de referência fetal: naso ou raiz do nariz 

B) flexão parcial da cabeça e ponto de referência fetal: bregma ou grande fontanela  

C) extensão total da cabeça e ponto de referência fetal: mento  

D) flexão total da cabeça e ponto de referência: occipício ou pequena fontanela  
 
05. Gestante de 30 anos, gesta III, para I, aborto I, com idade gestacional de 27 semanas, 

acompanhada no pré-natal por isoimunização Rh, apresenta, ao exame obstétrico, altura 

uterina de 33 cm e resultado de ultrassonografia mostrando ascite e derrame pericárdico 

fetais. Outra alteração encontrada como parte do quadro descrito é  

A) edema subcutâneo.    C) oligoâmnio severo. 

B) hidrocefalia fetal.    D) hidronefrose fetal. 
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06. O ciclo menstrual é um fenômeno biológico feminino de caráter cíclico, que ocorre como 

resultado direto de variações das concentrações hormonais secretadas pelo eixo 

hipotálamo-hipófise-gonadal. Dura, em média, 28 dias e pode ser dividido em três fases: 

folicular, ovulatória e lútea. A reserva folicular ovariana pode ser avaliada no 3º dia do ciclo, 

a partir da dosagem sérica de 

A) estradiol.   C) FSH. 

B) LH.    D) progesterona. 

 

07. J.M.T., paciente de 22 anos, foi vítima de estupro com ejaculação intravaginal há 4h. Diz 

que menstruou há 10 dias e nega uso de qualquer método contraceptivo. De acordo com o  

protocolo de violência sexual contra a mulher, a droga com menos efeitos colaterais 

gastrintestinais e mais utilizada para anticoncepção de emergência nas  primeiras 72h após 

o ocorrido é o 

A) etinilestradiol.    C) levonorgestrel. 

B) desogestrel.    D) mestranol. 

 

08. M.M.H.I., sexo feminino, 54 anos, casada, GIIPIIA0, doméstica, sem história prévia de 

enfermidades, vem ao ambulatório para consulta de rotina depois de ficar 5 anos sem 

avaliação médica. Durante a entrevista, relatou que vem observando certa sensação de 

cansaço, desânimo para com as tarefas diárias, insônia, e “um calor exagerado”. A 

menstruação está irregular há aproximadamente 6 meses. Nega uso de medicamentos. Nega 

tabagismo e etilismo. História familiar positiva para câncer de mama (mãe que faleceu aos 

57 anos de idade), diabetes e hipertensão arterial. Dentre outros exames, foi solicitada a 

mamografia bilateral (MMG). Duas semanas depois, a paciente retorna ao ambul atório para 

mostrar o resultado dos exames, em que se observa  BI-RADS 0 (ZERO) como resultado de sua 

MMG. Na terminologia BI-RADS (American College of Radiology Breast Imaging Reporting 

and Data System), a designação 0 (ZERO) significa 

A) necessidade de avaliação adicional. 

B) mamografia normal. 

C) suspeita de malignidade. 

D) lesão provavelmente benigna. 

 

09. Mulher, 30 anos, retorna ao ambulatório de ginecologia geral com queixa de prurido vulvar, 

conteúdo vaginal branco e grumoso e sensação de disúr ia terminal. Destaca que é o quarto 

episódio nos últimos 6 meses com essas mesmas queixas. Refere muito incômodo e que 

isso está diminuindo sua qualidade de vida. O conteúdo vaginal apresentou, ao exame 

microscópico, esporos e leveduras.  O diagnóstico e a conduta mais adequada para esse 

caso clínico, são respectivamente: 

A) infecção recorrente por cândida não albicans e o tratamento é feito com itraconazol oral, 
100mg, 2 vezes ao dia, uma vez por semana, por seis meses e culturas devem se r obtidas 
para confirmar o diagnóstico. 

B) infecção recorrente por cândida não albicans e o tratamento é feito com terapia tópica com 
azóis prolongada por 3 semanas empiricamente. Não há necessidade de cultura para 
confirmar o diagnóstico. 

C) infecção recorrente por cândida albicans, o tratamento é feito com fluconazol oral, 100mg 
a 200mg por semana, por seis meses consecutivos e culturas devem ser obtidas para 
confirmar o diagnóstico. 

D) infecção recorrente por cândida albicans e o tratamento é feito com u ma cápsula contendo 
600mg de gelatina de ácido bórico por via intravaginal, diariamente, durante duas 
semanas. Não há necessidade de cultura para confirmar o diagnóstico . 
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10. Mulher de 30 anos, G2P2A0, sem comorbidades ou uso de medicações e sem anteceden tes 

de neoplasias na família, procura ambulatório com queixa de descarga mamária papilar 

espontânea, uniductal, simples, serosanguinolenta. O exame físico de palpação das mamas 

não revela nenhum tipo de alteração.  A conduta imediata mais adequada para ess e caso é 

A) orientar realização imediata de mamografia.  

B) expectante, pois trata-se de descarga espontânea com exame físico normal.  

C) preparar lâmina com amostra da descarga para avaliação citológica.  

D) orientar dosagem sérica de prolactina.  

 

11. M.D.A, 17 anos, comparece com teste de gravidez reagente para iniciar pré -natal com 

enfermeira na unidade básica de saúde (UBS). Informa nunca ter engravidado antes, que 

vive com o atual parceiro há 1 ano e que realizou o teste após 2 meses de atraso menst rual. 

Assintomática na consulta. Ao exame, está em bom estado geral, corada, hidratada, 

eupneica, acianótica, PA 110/60 mmHg e afebril. A enfermeira calcula a idade gestacional , 

pela data da última menstruação, em 9 semanas, orienta sobre os cuidados que deve ter no 

pré-natal e informa que estão disponíveis para gestantes, na UBS, os testes rápidos para 

sífilis e HIV, aconselhando sua realização para evitar a transmissão das infecções para o 

feto. M.D.A. concorda em realizar os testes e, após 10 minutos, é chamada pela enfermeira 

que informa que o teste para sífilis foi negativo, mas o teste para HIV foi reagente, indicando 

que ela pode estar infectada pelo vírus. A enfermeira explica sobre o resultado e informa 

que terá que lhe encaminhar para o obstetra, no pré-natal de alto risco, e para o serviço 

especializado com o infectologista, médicos que irão acompanhar a gravidez e prescrever o 

tratamento para a infecção. Finaliza a consulta solicitando os demais exames de rotina do 

pré-natal e orientando sobre onde será a consulta com o obstetra. Nesse caso, o médico 

deve iniciar TARV  

A) após confirmação da infecção por Western blot, se sintomática e se LT - CD4+ maior que 
350 céls/mm

3
. 

B) imediatamente após confirmação da infecção por Western blot, se sintomática e se LT- 
CD4+ menor que 350 céls/mm

3
. 

C) imediatamente apenas considerando o teste rápido reagente em qualquer gestante . 

D) após confirmação da infecção por Western blot , preferencialmente após o primeiro 
trimestre em qualquer gestante. 

 

12. Secundigesta com abortamento espontâneo anterior comparece à maternidade com queixa  

de sangramento vivo após queda da própria altura. O médico calcula a idade gestacional em 

21 semanas e 1 dia com base na data da última menstruação e no resultado da 

ultrassonografia (USG) de primeiro trimestre registrada no cartão pré-natal. Ao exame físico, 

apresenta bom estado geral, normocorada, afebril, PA 110/80 mmHg. Na avaliação 

obstétrica, AU= 20cm, batimentos cardiofetais não detectados com sonar, colo fechado ao 

toque vaginal e presença de sangramento ativo e intenso. Solicitada ultrassonografia na 

urgência que revelou feto único, apresentação cefálica, peso fetal estimado em 420g, sem 

batimentos cardiofetais detectáveis, placenta grau 0, líquido amniótico normal e idade 

gestacional estimada em 20 semanas. Após a avaliação da USG, o diagnóstico e a melhor 

conduta a ser adotada, são respectivamente:  

A) abortamento incompleto e aspiração manual intrauterina (AMIU).  

B) abortamento retido e dilatação do colo com vela seguida de curetagem. 

C) abortamento retido e misoprostol por via vaginal seguido de curetagem. 

D) abortamento incompleto e misoprostol por via vaginal seguido de AMIU.  
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13. Secundigesta com parto vaginal há 4 anos comparece para avaliação na maternidade com 
queixa de perda líquida de aproximadamente 1 hora, sem outros sintomas. O médico calcula 
a idade gestacional em 35 semanas e 6 dias com base na data da última menstruação e em 
resultado de ultrassonografia. Verifica, no cartão do pré-natal, que a gestante realizou 5 
consultas até a presente data e que todos os exames realizados foram normais, incluindo 
cultura para estreptococo do grupo B (GBS) realizada com 35 semanas , que foi negativa. Ao 
exame físico, a paciente apresenta bom estado geral, está afebril, com PA  90/60 mmHg, 
normocorada, sem contrações, feto em apresentação cefálica e com 136 batimentos  por 
minuto. No especular o médico confirma a amniorrexe prematura ao visualizar líquido claro e 
realizar teste com papel de Nitrazina, constatando ainda que o colo do útero está fechado. 
Nesse caso, o médico resolve internar a gestante e  

A) prescrever profilaxia para GBS e aguardar evolução espontânea para o trabalho de parto.  

B) avaliar a vitalidade fetal e induzir trabalho de parto com misoprostol por via vaginal. 

C) prescrever profilaxia para GBS e induzir trabalho de parto com misoprostol por via vaginal.  

D) avaliar a presença de infecção e induzir trabalho de parto apenas se a infecção for 
confirmada. 

 

14. A pré-eclâmpsia (PE) é definida pelo surgimento de hipertensão, pressão arterial ≥ 140/90 
mmHg em duas avaliações com intervalo de, pelo menos, 4h, a partir de 20 semanas 
associada com proteinúria. Entretanto, atualmente, na ausência de proteinúria, o diagnóstico 
de PE pode ser baseado na associação da hipertensão com exames laboratoriais e 
complementares alterados. Nesse contexto, considere os valores de testes de laboratório e 
os resultados de exames complementares apresentados abaixo. 

 

I Creatinina = 1,4mg/dl 

II AST = 92 U/l 

III Plaquetas = 320.000/ mm
3
 

IV Crescimento intrauterino restrito (CIUR) na ultrassonografia  

São considerados como critérios para se diagnosticar PE na ausência de proteinúria, os 
resultados presentes nos itens 

A) I, II e IV.    C) I, III e IV. 

B) I, II, III.    D) II, III e IV. 
 

O excerto a seguir serve de referência para responder à questão 15 
 

Dados do Ministério da Saúde apontam queda na cobertura vacinal de diversas vacinas 

entre as gestantes em 2017. Para a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações 

do Ministério da Saúde, Carla Domingues, a baixa adesão das gestantes às vacinas é um 

risco para a saúde das mães e bebês. “Durante a gestação as mães e os bebês estão 

suscetíveis a doenças que podem ser evitadas com a adesão à vacinação. A infecção de 

doenças como tétano, coqueluche, hepatite B, difteria e influenza na gestação pode 

ocasionar problemas graves de saúde nas mães e bebês e até levar a óbito. É importante 

que as futuras mães procurem as unidades de saúde e se protejam”, destaca.  

Disponível em:<http://www.emserh.ma.gov.br/ministerio-da-saude-lanca-campanha-de-alerta-para-vacinacao-de-

gestantes/>. Acesso em: 12 out. 2018. [Adaptado]  
 

15. Na assistência pré-natal, a recomendação atual para a prevenção da coqueluche em 

gestantes não vacinadas e/ou com histórico vacinal desconhecido é : 

A) vacinação com apenas uma dose de tripla contra difteria, tétano e coqueluche a partir da 
20ª semana. 

B) vacinação com três doses da vacina dupla contra difteria e tétano, sendo a tripla contra 
difteria, tétano e coqueluche apenas indicada antes da gestação . 

C) vacinação com duas doses da vacina dupla contra difteria e tétano e uma dose de tripla 
contra difteria, tétano e coqueluche a partir da 20ª semana. 

D) vacinação com uma dose da vacina dupla contra difteria e tétano e uma dose de tripla 
contra difteria, tétano e coqueluche a partir da 20ª semana . 

http://www.emserh.ma.gov.br/ministerio-da-saude-lanca-campanha-de-alerta-para-vacinacao-de-gestantes/
http://www.emserh.ma.gov.br/ministerio-da-saude-lanca-campanha-de-alerta-para-vacinacao-de-gestantes/


UFRN  Residência Médica 2019   Prova Geral  A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito.        5 

16. Os achados encontrados nos exames mamográficos devem ser descritos como nódulos, 

calcificações ou distorção de arquitetura, além de alterações associ adas, como 

espessamento de pele e retração cutânea. O achado mamográfico mais comum do 

carcinoma ductal in situ é a presença de     

A) nódulos com calcificações “em pipoca”. 

B) calcificações em anel, com o centro radiotransparente.  

C) nódulos com densidade de gordura.  

D) microcalcificações com morfologia arboriforme ou pleomórficas.  

 

17. Os anticoncepcionais orais combinados geralmente são pílulas formuladas com baixas 

doses de dois hormônios a base de estrogênio e progesterona e dividem-se em 

monofásicos, bifásicos e trifásicos. Estes podem apresentar alguns dos seguintes 

mecanismos de ação indicados abaixo 
 

I Inibição da ovulação. 

II Aumento do FSH. 

III Aumento do fluxo de GnRH para hipofise.  

IV Alteração da contratilidade tubária.  

Constituem mecanismos de ação dos anticoncepcionais combinados, os que estão presentes 
nos itens  

A) I e IV.   B) II e III.  C) III e IV.  D) I e II. 

 

18. A neoplasia intraepitelial da vulva, mais conhecida pela sigla VIN, que deriva da sua 

denominação inglesa “vulvar intraepithelial neoplasia”, é uma entidade patológica 

reconhecida há mais de 20 anos pela International Society for Study of Vulvo -vaginal 

Diseases (ISSVD). O interesse médico pela VIN se acentuou na última década, dado o 

reconhecimento do crescente aumento da incidência da doença, especialmente em mulheres 

jovens, e pelo desenvolvimento de novas terapêuticas médicas dirigidas ao tratamento 

primário. Na neoplasia de vulva, as metástases para linfonodos intrapélvicos são mais 

frequentes quando a lesão localiza-se   

A) nos pequenos lábios.   C) no clitóris.  

B) nos grandes lábios.    D) na comissura posterior.  

 

19. Mulher de 29 anos de idade refere ir ao ginecologista todo ano, com exames citopatológicos 

cervicovaginais normais, desde os 25 anos de idade. Na última consulta, recebeu laudo do 

exame citopatológico com resultado ASC-US. Segundo as Diretrizes Brasileiras para o 

Rastreamento do Câncer de Colo do Útero − 2016, o médico deve orientá -la a  

A) fazer colposcopia com biópsia.  

B) repetir o exame em 6 meses.  

C) repetir o exame em 12 meses.  

D) realizar conização clássica. 

 

20. A amenorreia é a ausência de menstruação em paciente no menacme. A amenorreia primária 

consiste na ausência de menstruação aos 16 anos de idade, na presença de caracteres 

sexuais secundários normais, ou aos 14 anos, quando não há desenvolvimento dos caracteres 

sexuais secundários. O fator etiológico compatível com o quadro de amenorreia primária, com 

caracteres sexuais secundários e com a genitália interna presente é  

A) agenesia congênita do endométrio.    C) insensibilidade androgênica.  

B) síndrome de Prader-Willi.     D) hermafroditismo verdadeiro.  
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21. Criança de 3 anos, sexo masculino, é levada à consulta pediátrica, e a mãe relata que, há 

uma semana, o menino estava apresentando sintomas gripais, evoluindo nas últimas horas 

com otalgia em ouvido esquerdo, associada à febre. À otoscopia, visualizou-se membrana 

timpânica hiperemiada e abaulada. A hipótese diagnóstica provável e um fator de risco para 

essa patologia são, respectivamente,  

A) otite média aguda / sexo masculino.   

B) otite média aguda / banho de piscina.  

C) otite externa / creches e escolas.  

D) otite externa / fenda palatina.  
 

22. Pré-escolar de 3 anos foi levado por sua mãe ao serviço de urgência com relato de tosse 

produtiva e febre há 3 dias, evoluindo nas últimas 24 horas com discreta dor abdominal. À 

ausculta pulmonar, apresentava-se com estertores creptantes em base do hemitórax direito, 

frequência respiratória de 45 irpm, SatO2 96% e sem tiragens. Diante desse quadro, a 

conduta mais adequada no momento é  

A) internar e prescrever ceftriaxona. 

B) internar e prescrever penicilina g cristalina.  

C) prescrever azitromicina e reavaliar ambulatorialmente com 48 horas.  

D) prescrever amoxicilina e reavaliar ambulatorialmente com 48 horas.  
 

23. Em uma maternidade do nosso município, nasceu uma criança cuja mãe apresentou HbsAg 

positivo. Diante desse fato, a pediatra, seguindo as orientações do Programa Nacional de 

Imunização (PNI), deve prescrever  

A) vacina BCG, vacina Hepatite B e imunoglobulina específica para hepatite B (HBIG).  

B) vacina BCG e vacina Hepatite B. 

C) vacina hepatite B e imunoglobulina específica para hepatite B (HBIG).  

D) vacina BCG e imunoglobulina específica para hepatite B (HBIG).  
 

24. As parasitoses intestinais são muito frequentes na infância e são consideradas problemas de 

saúde pública, principalmente nas áreas periféricas das cidades dos países em 

desenvolvimento, onde ocorrem com grande frequência. Alguns parasitas geram uma 

resposta inflamatória migratória no pulmão, em razão de seu ciclo cardio pulmonar. São 

parasitas capazes de gerar a síndrome de Loeffler: 

A) Ascaris lumbricoides e Strongyloides stercoralis.  

B) Taenia solium e Trichocephalus trichiurus.  

C) Necator americanus e Enterobius vermiculares.  

D) Giardia lamblia e Entamoeba histolytica.  
 

25. Ainda nos dias atuais, a icterícia infecciosa ou epidêmica continua afligindo grande parte da 

população infantil. As hepatites virais em crianças continuam desafiadoras quanto ao 

diagnóstico, ao tratamento e à prevenção. A hepatite A 

A) é caracterizada por ser autolimitada e conferir imunidade duradoura, porém, em alguns 
casos, pode evoluir para hepatite crônica. 

B) tem alta prevalência em áreas cujas condições sanitárias são precárias, sendo 
responsável pela maioria dos casos de hepatite aguda na infância. 

C) é extremamente contagiosa, de transmissão fecal-oral, não sendo possível ocorrer a 
transmissão parenteral. 

D) pode ser prevenida, preferencialmente, pela vacina, sendo indicada, de um modo geral, 3 
doses, com intervalo de 2 meses, a partir de 1 ano de idade. 



UFRN  Residência Médica 2019   Prova Geral  A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito.        7 

26. Marcus tem 16 anos e, há 1 mês, vem se queixando de dor em coxa direita. Sua dor vem 

aumentando de intensidade, havendo a necessidade do uso de analgésicos diariamente . 

Ontem, ele foi a um treino de futebol e, durante o jogo, caiu e sofreu uma fratura no mesmo 

local em que sentia a dor. Ao chegar ao hospital, o ortopedista solicitou um raio -X da coxa, 

no qual revelou a presença de fratura em um osso já alterado com imagem em raios de sol e 

elevação da cortical. Nesse caso, o provável diagnóstico é 

A) rabdomiossarcoma. 

B) osteomielite. 

C) osteossarcoma. 

D) histiocitose. 
 

27. Adolescente de 12 anos apresentava quadro gripal há 20 dias e, há 2 dias, vinha notando 

sangramento gengival ao escovar os dentes, além de  manchas roxas pelo corpo. Sua mãe 

resolveu ir ao pronto-socorro e lá foi solicitado hemograma cujo resultado foi o seguinte: Hb 

13,0 g/dL, leucócitos 5600/mm3, 57% segmentados, 4% eosinófilos, 35% linfócitos, 4% 

monócitos, plaquetas 13.000/mm3. Nesse caso, o diagnóstico  e o tratamento inicial são, 

respectivamente, 

A) aplasia medular e concentrado de plaquetas.  

B) trombocitopenia imune e concentrado de plaquetas.  

C) trombocitopenia imune e imunoglobulina endovenosa.  

D) aplasia medular e imunoglobulina endovenosa.  
 

28. A mãe de um recém-nascido com 3 dias de vida procurou o pronto-socorro, porque a criança 

apresentou sangramento significativo em fezes. Foram realizados alguns exames cujos 

resultados são os seguintes: hemograma com  Hb 14 g/dL ,  leucócitos 6000 /mm3, plaque tas 

500.000 / mm3, TAP 40% e TTP 23seg. O diagnóstico que o caso sugere e a conduta 

terapêutica a ser adotada são, respectivamente, 

A) hemofilia A e prescrição de plasma fresco. 

B) deficiência de vitamina K e prescrição de vitamina k IM. 

C) hemofilia B e prescrição de crioprecipitado. 

D) deficiência de Von Willebrand e prescrição de crioprecipitado. 
 

29. Em determinado pronto socorro, quatro crianças, Lucas, João, Marília e Eduarda foram 

atendidas. Após anamnese, exame físico e realização de exames laborat oriais, foi confirmado 

o diagnóstico de glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica em todas. A única criança que o 

médico pode mandar para casa e instituir tratamento domiciliar (sem precisar internar) é:  

A) Joao, 5 anos de idade , apresentando escotomas visuais, cefaleia e edema, pressão 
arterial aferida de 153 x 82 mmHg, sem desconforto respiratório  e creatinina 0,7 mg/dL. 

B) Lucas, 6 anos de idade, edemaciado, apresentando pressão arterial de 143 x 62 mmHg, 
sem desconforto respiratório e creatinina 0,6 mg/dL. 

C) Marilia, 10 anos, apresentando anasarca e hematúria, pressão arterial aferida de 160 x 90 
mmHg, com cefaleia e sem desconforto respiratório, creatinina 0,6 mg/dL.  

D) Eduarda, 13 anos, apresentando taquidispneia, cisurite evidenciada por raio -X do tórax, 
pressão arterial 140 x 67 mmHg e creatinina 1,4 mg/dL . 
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30. Um médico é chamado para avaliar menor de 1 ano e 10 meses de idade, com peso de 11 kg, 

que se encontrava com insuficiência respiratória aguda por broncoespasmo severo, mantendo 

SatO2 de 82% em máscara de Venturi a 50%. A criança estava agitada, pronunciava frases 

entrecortadas e tinha batimentos de asa nasal, retrações subdiafragmáticas e de fúrcula 

esternal, mesmo após receber nebulizações com b2, corticoide e sulfato de magnésio 

endovenoso. Foi indicada a entubação orotraqueal e, nesse caso,  

A) não se deve realizar o protocolo de sequência rápida de entubação, mas é necessário 
utilizar bolsa-válvula-máscara de 500 ml, lâmina reta, COT número 5 sem cuff que será 
fixada a 15 cm no lábio inferior. 

B) não se deve realizar o protocolo de sequência rápida de entubação, mas é necessário 
utilizar bolsa-válvula-máscara de 250 ml, lâmina curva, COT número 5,5 com cuff  que 
será fixada a 15 cm no lábio superior.  

C) deve-se realizar o protocolo de sequência rápida de entubação e utilizar bolsa-válvula-
máscara de 250 ml, lâmina curva, COT número 5,5 sem cuff  que será fixada a 16,5 cm no 
lábio inferior. 

D) deve-se realizar o protocolo de sequência rápida de entubação e utilizar bolsa -válvula-
máscara de 500 ml, lâmina reta, COT número 4,0 com cuff que será fixada a 12 cm no 
lábio superior. 

 
31. Uma criança de 1 ano e 05 meses de idade é levada à urgência pediátrica por sua mãe, e 

esta informa que, há três dias, seu filho tem febre e vômitos e, há de z dias, está com diarreia. 

No momento, as fezes são de consistência líquida, pequeno volume, com raios de sangue 

vivo e muco (a partir do 3º dia), 15-20 evacuações por dia. A mãe refere irritabilidade e choro 

constante da criança nos últimos dois dias. Fez consulta em UPA no 4º dia, sendo orientada a 

usar soro caseiro, antitérmico e alimentação adequada. O lactente fez uso de leite materno 

exclusivo até os 06 meses de vida, com introdução posterior da alimentação complementar, 

glúten aos 7 meses e fórmula infantil a partir dos 9 meses, quando deixou de amamentar no 

seio.  Há história de dois episódios de diarreia aos 10 meses e meio e aos 12 meses, com 

duração de 5 e 7 dias, respectivamente. A mãe informou também que vive em condições 

ambientais e socioeconômicas inadequadas. Ao exame físico, estado geral comprometido, 

não aceitando líquido, pulsos débeis, perfusão periférica comprometida, sinal da prega 

positivo. Ausculta cardiopulmonar sem alterações. Abdome: plano, flácido, levemente 

distendido e doloroso à palpação, sem visceromegalias. O diagnóstico mais provável e a 

conduta mais apropriada são, respectivamente,  

A) diarreia aguda + plano C, necessitando de fase imediata de expansão venosa e 
antibioticoterapia para agentes invasores, mantendo-o em observação no serviço ou 
realizando internação hospitalar.  

B) diarreia aguda + plano B, necessitando de terapia de reidratação oral no serviço e 
antibioticoterapia para agentes invasores, com recomendação de retorno ambulatorial em 
24 a 48 horas. 

C) diarreia crônica + plano C, por alergia à proteína do leite de vaca, necessitando de fase de 
expansão venosa, suspensão da fórmula e prescrição de hidrolisado proteico, com retorno 
ambulatorial em até 72 horas. 

D) diarreia crônica + plano B, por intolerância ontogenética à lactose, necessitando de terapia 
de reidratação oral no serviço, suspensão da fórmula e prescrição de dieta sem lactose, 
com retorno ambulatorial na 1ª semana.  

 
32. Em relação às causas que determinam a alta estatura durante o desenvolvimento de crianças 

e adolescentes, a que acarreta como resultado final uma baixa estatura é  

A) síndrome de Klinefelter. 

B) puberdade precoce.  

C) obesidade exógena.  

D) síndrome de Marfan. 
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33. Um adolescente de 17 anos teve o diagnóstico de diabete melito tipo 1 aos 12 anos e foi 

medicado com dose baixa de insulina e metformina, ambos usadas de forma irregular. Não 

teve episódios de descompensação no diagnóstico ou internações durante o seguimento. Não 

tem antecedentes para diabete tipo 1, apenas positivo para tipo 2.  Vem para avaliação 

trazendo hemoglobina glicada (por HPLC) de 7,0%, referindo controles glicêmicos 

esporádicos de até 180mg/dL, sem queixas clínicas. Exame clínico normal. Peso e estatura 

próximos ao P50.  O diagnóstico mais provável para esse adolescente  é 

A) pré-diabete (intolerância à glicose).   C) diabete tipo 2 em fase inicial.  

B) diabete tipo LADA.     D) diabete monogênico (MODY2). 
 

34. Uma menina de 7 anos e 6 meses vem para avaliação em razão de uma possível precocidade 

puberal, pois a genitora relata aumento de mamas observado há 2 meses, sem dores locais, 

ou outras queixas, negando ter observado aceleração do ritmo de crescimento ou mudanças 

de comportamento. Socialmente, apresenta boa adaptação e interação tanto na escola quanto 

na família. Sem antecedentes de precocidade puberal na família. Exame clínico sem 

alterações, exceto presença de brotos mamários bilateralmente, um pouco maior à direita 

(Tanner M2), sem evidências de pilificação (P1). Está com peso no escore Z de -0,8 e 

estatura com escore Z de -0,3. Tem idade óssea entre 7 e 8 anos (realizada com 7 anos e 4 

meses de idade). Nesse caso, a hipótese diagnóstica mais provável é  

A) antecipação constitucional da puberdade.  

B) telarca precoce isolada. 

C) puberdade precoce central.  

D) puberdade precoce periférica. 
 

35. A icterícia constitui-se em um dos problemas mais frequentes no período neonatal e 

corresponde à expressão clínica da hiperbilirrubinemia. Em relação à icterícia, é correto 

afirmar: 

A) 98% dos RN apresentam níveis séricos de BI acima de 5mg/dL durante a primeira semana 
de vida. 

B) a circulação êntero-hepática reduzida é uma das causas de icterícia por anomalias 
gastrintestinais. 

C) é causa frequente de reinternações em leitos de hospitais pediátricos, elevando os custos 
no âmbito da saúde pública.  

D) o termo encefalopatia bilirrubínica é reservado à forma crônica da doença, com sequelas 
clínicas permanentes resultantes da toxicidade da bilirrubina.  

 
36. A ligadura precoce do cordão umbilical do recém-nascido será feita imediatamente ao nascer, 

se houver 

A) cianose generalizada e movimentação espontânea.  

B) líquido meconial e respiração regular.  

C) cianose perioral e choro forte.  

D) líquido claro e hipotonia. 
 

37. Na sífilis congênita provável, são exames complementares recomendados:  

A) radiografia de ossos longos e dosagem de plaquetas.  

B) ultrassonografia transfontanela e fundo de olho.  

C) cultura do líquor e bacterioscopia.  

D) hemocultura e dosagem de VDRL quantitativo.  
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38. Na avaliação neurológica de uma criança aos dois anos de vida, é fundamental aferir seu 

desenvolvimento neuropsicomotor.  A aquisição motora se dá numa sequência bem definida 

no primeiro ano de vida. A opção que contém a sequência de desenvolvimento motor 

esperada é: 

A) fase cervical, fase do engatinhar, fase troncular  e postura ereta. 

B) fase cervical, fase troncular, postura ereta e deambulação. 

C) fase troncular, fase cervical, postura ereta e deambulação. 

D) deambulação, fase cervical, fase do engatinhar  e postura ereta. 
 

39. Quando Violeta, uma criança de 5 anos de idade, acordou, sua mãe notou que a boca da 

menina estava torta para direita e ela não fechava olho esquerdo. Levou a filha ao pronto 

socorro, e o plantonista pediátrico confirmou que a criança estava com paralisia aguda do 

rosto à esquerda. Do ponto de vista clínico semiológico, a criança apresenta 

A) paralisia facial central à direita.  

B) paralisia facial periférica à direita.  

C) paralisia facial central à esquerda.  

D) paralisia facial periférica à esquerda.  
 

40. Os pais de uma criança com 12 meses de vida a levam ao pronto socorro e relatam que ela 

apresentou, pela primeira vez e de forma súbita, uma crise epiléptica tipo clônica 

generalizada, com duração de menos de um minuto, voltando ao normal depois da crise. Os 

pais informaram ainda que seu irmão do meio apresentou episódio semelhante aos 6 meses 

de idade. Ao exame físico geral, foi constatada febre de 38,8º C. O exame neurológico foi 

normal. Nesse caso, o diagnóstico mais provável é  

A) crise febril. 

B) meningite bacteriana. 

C) abscesso cerebral. 

D) epilepsia. 
 

41. Paciente com diagnóstico de carcinoma epidermóide de pulmão metastático deu entrada no 

pronto-socorro com quadro de poliúria, sonolência e desorientação no tempo e espaço , há 48 

horas, sem déficits focais. Os exames laboratoriais apresentaram: ureia: 99 mg/dL (valor de 

referência: 15-40 mg/dL) e creatinina: 2,0 mg/dL (valor de referência: 0,6 - 1,2 mg/dL). Tem 

histórico de hipertensão arterial sistêmica em uso crônico de hidroclorotiazida. A alteração 

metabólica que será provavelmente encontrada nesse caso é 

A) hipocalemia.   C) hiperfosfatemia. 

B) hiponatremia.   D) hipercalcemia. 

 

42. Paciente de 52 anos de idade, sexo masculino, com histórico de hepatopatia crônica por 

infecção pelo vírus da hepatite C, compareceu ao ambulatório trazendo tomografia 

computadorizada de abdome que evidencia imagem nodular hepática medindo 3,0 cm em 

segmento VII, com realce pelo contraste na fase arterial e rápida atenuação nas fases portal 

e tardia (wash-out). Diante do caso apresentado, o provável diagnóstico é de 

A) hiperplasia nodular focal.  

B) carcinoma hepatocelular.   

C) adenoma hepático. 

D) hemangioma. 
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43. Homem de 73 anos de idade, tabagista, dislipidêmico e hipertenso, acordou com quadro de 

dor precordial em queimação associado à diaforese e náuseas , de início há 30 minutos. 

Chegou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo administrado AAS de 300 mg e 

realizado eletrocardiograma que demonstrou ritmo sinusal e infradesnível descendente de 3 

mm de V1 a V6. No momento em que seria administrado o dinit rato de isossorbida sublingual, 

apresentou quadro de síncope, com pulsos ainda palpáveis e PA 92x64 mmHg, sendo 

evidenciada nova alteração na monitorização eletrocardiográfica, mostrada na figura abaixo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo o caso descrito, o tratamento mais adequado é: 

A) administrar amiodarona IV dose de ataque e manutenção e encaminhar para realização de 
angioplastia primária em até 2 horas.  

B) administrar amiodarona IV dose de ataque e manutenção e encaminhar para 
cinecoronariografia em até 24 horas. 

C) realizar cardioversão elétrica sincronizada com 200 J bifásico e encaminhar para 
cinecoronariografia de emergência.  

D) realizar cardioversão elétrica sincronizada com 200 J bifásico e, caso o tempo estimado 
para realização de angioplastia seja maior que 2 horas, administrar trombolítico.  

 

44. Homem de 51 anos de idade procura o clínico relatando aumento dos níveis pressóricos, 

mesmo estando assintomático e calmo, trazendo à consulta o medidor digital de pressão 

automático (braço), com registro de medidas elevadas (a maior de 166x104mmHg). Apresenta 

histórico familiar de infarto (mãe enfartou aos 58 anos), pratica atividade física de maneira 

irregular, não utiliza medicamentos e adota dieta inadequada. Ao exame físico, apresentou: 

PA 164x102 mmHg; FC 80 bpm; IMC: 28 kg/m
2
; auscultas cardíaca e pulmonar normais; 

ausência de sopro abdominal; pulsos presentes e simétricos; restante sem alterações.  

Realizou exames que apresentaram os seguintes resultados: glicemia 96 mg/dL; Hb glicada 

5,6 % ; colesterol total 248 mg/dL;  HDL 38 mg/dL;  LDL 180 mg/dL; TG 150 mg/dL;  

creatinina 0,7 mg/dL;  K 4,0 mEq/L; Na 141 mEq/L; ácido úrico 4,8 mg/dL; TSH 2,6 uM/L; EAS 

normal e eletrocardiograma sem alterações.  

Foram realizadas orientações sobre as mudanças no estilo de vida e em relação ao 
tratamento medicamentoso da pressão arterial. Diante do caso apresentado e conforme a VII 
Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, a conduta mais adequada é : 

A) iniciar Anlodipino 5 mg, 1 x ao dia, com reavaliação em 2 meses. Se a PA persistir 
elevada, acrescentar Clortalidona 25 mg, 1x ao dia.  

B) introduzir Atenolol 25 mg e Hidroclorotiazida 25 mg, 1x ao dia.  

C) iniciar Enalapril 20 mg de 12/12h, com reavaliação em 2 meses. Se a PA persistir elevada, 
acrescentar Hidroclorotiazida 25 mg, 1x ao dia. 

D) introduzir Enalapril 10 mg de 12/12h e Clortalidona 25 mg, 1x ao dia.  
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45. Um homem de 63 anos de idade vai ao médico em busca de informações sobre vacinação 

para pessoas da sua idade. Em relação ao calendário vacinal de 2018 /2019 da Sociedade 

Brasileira de Imunização (SBIM), esse paciente  

A) poderá receber a vacina para herpes-zoster no período de trinta a sessenta dias após a 
conclusão do quadro agudo da doença.  

B) poderá receber a vacina pneumocócica VPC13 (dose única) segu ida de uma dose da 
VPP23, de seis a doze meses depois, com um reforço em cinco anos.  

C) deverá receber a vacina 4V para influenza, anualmente, na rede pública, nos meses de 
fevereiro a abril. 

D) deverá receber a dTpa em uma única dose de reforço se o seu c alendário vacinal for 
desconhecido ou incompleto. 

 

46. Marcia, 30 anos de idade, secretária, veio à consulta por apresentar poliartrite de 

interfalangeanas proximais, de punhos e de joelhos há 04 meses, com breves períodos de 

melhora após uso de antinflamatórios não hormonais. Relata que, nas crises, apresenta 

rigidez após o repouso por quase 2 horas. Refere que o quadro iniciou -se de forma insidiosa, 

com sensação de mialgia e com anemia. Atualmente evolui com piora e , ao exame, apresenta 

artrite com bloqueio à flexão-extensão de punhos, além de artrite em 2as, 3as e 4as 

interfalangeanas proximais e de joelhos, sendo mais acentuada no joelho direito. Baseado 

nesse relato, a principal hipótese diagnóstica e os exames laboratoriais  que auxiliam na 

definição do caso são, respectivamente:  

A) artrite reumatoide / anticorpo anti-citrulinado cíclico (anti CCP) e fator reumatoide.  

B) lúpus eritematoso sistêmico / FAN e fator reumatoide.  

C) artrite psoriásica / hemograma e VHS. 

D) artrite reativa / sorologia para Chlamydia (IgG e IgM) e PCR.  
 

47. Mário, 30 anos de idade, veio à consulta médica com queixa de dor lombar aguda de forte 

intensidade há 2 dias, com irradiação para o membro inferior esquerdo e acompanhada de 

parestesias. Refere ter apresentado esse quadro após levantar um peso de 10 Kg. Diante 

desse quadro, um sinal do exame físico compatível com compressão da raiz de L5 é a  

A) dificuldade de caminhar no calcanhar à esquerda.  

B) diminuição do reflexo patelar à esquerda.  

C) diminuição do reflexo Aquileu à esquerda.  

D) dificuldade de caminhar na ponta dos pés à esquerda.  
 

48. Paciente, 78 anos de idade, encontra-se internado no HUOL para tratamento quimioterápico 

de neoplasia gástrica avançada. Após receber a última infusão do  esquema antineoplásico, o 

paciente vem apresentando quadro de náuseas, vômitos e hiporexia. Previamente hipertenso, 

diabético e portador de dor crônica, faz uso de metformina 850 mg, duas vezes ao dia, 

enalapril 20 mg de 12/12 horas e tramadol 100 mg de 6/6 horas. Os exames colhidos 

revelaram: creatinina sérica = 2,1 mg/dL; Uréia = 116 mg/dL; sódio = 146 mEq/L e potássio = 

6,8 mEq/L. O eletrocardiograma é alterado pelo apiculamento e desproporção da onda T em 

relação ao QRS.  Ao exame físico, evidencia-se pressão arterial 96x55 mmHg, ausência de 

alterações na ausculta cardíaca e pulmonar, abdome globoso e hipertimpânico, com redução 

dos ruídos hidroaéreos e ausência de edema nos membros inferiores. Além da suspensão do 

enalapril, o manejo da hiperpotassemia desse paciente deverá incluir: 

A) poliestirenossulfonato de cálcio, gluconato de cálcio endovenoso, fludrocortisona e 
solução de glico-insulina. 

B) gluconato de cálcio endovenoso, poliestirenossulfonato de cálcio, solução de glico -insulina 
e furosemida. 

C) hemodiálise, gluconato de cálcio endovenoso, bicarbonato de sódio e solução de glico -
insulina. 

D) gluconato de cálcio, hidratação endovenosa, solução de glico -insulina e inalação do beta-
agonista. 
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49. Um jovem de 18 anos de idade é internado devido a quadro de tetraparesia há 2 dias. No 
exame de suas pupilas percebe-se que a direita mede 6mm e a esquerda 3mm de diâmetro. 
Com a redução da luz ambiente a diferença entre os diâmetros pupilares aumenta. Os 
reflexos fotomotor direto e consensual estão presentes bilateralmente. A motricidade ocular 
extrínseca é normal. Pode-se concluir, portanto, que o paciente apresenta uma pupila de  

A) Horner à esquerda, por lesão na medula.  

B) Adie à esquerda, por lesão no gânglio ciliar.  

C) Marcus Gunn à direita, por lesão do nervo óptico. 

D) Argyll Robertson à direita, por lesão na área pré-tectal. 
 

50. Atualmente temos disponível uma maior variedade de anticoagulantes orais. O início da 
terapia com cada um deles varia bastante. A recomendação correta sobre o início do 
tratamento em um paciente adulto com trombose venosa profunda é o uso da  

A) warfarina: iniciar com 5mg/dia, sempre associado a outro anticoagulante, 
preferencialmente enoxaparina. Manter a associação até INR adequado e não se deve 
aumentar a dose de warfarina antes de 05 dias de tratamento.  

B) rivaroxabana: iniciar 15mg de 12/12h por 15 dias, seguido de 20mg 1x/dia , sendo 
necessário associar outro anticoagulante nos primeiros 07 dias de tratamento.  

C) dabigatrana: iniciar 110mg 2x/dia por 15 dias. Manutenção com 110mg 1x/dia e não há 
necessidade de associação com outro anticoagulante.  

D) apixabana: iniciar com 05mg 2x/dia por 07 dias, seguido de 5mg 1x/dia e não há 
necessidade de associação com outro anticoagulante.  

 

51. Paciente do sexo masculino, de 55 anos de idade, necessitou de transfusão de 02 
concentrados de hemácias no pós-operatório de troca valvar mitral. Após 20 minutos do início 
da segunda bolsa, apresentou febre de 38,5ºC, sem outros sintomas. Diante dessa situação, a 
melhor conduta a ser adotada é parar a transfusão, manter acesso com soro, fazer antitérmico,  

A) não notificar incidente transfusional leve, mas devolver hemocomponente. Na próxima 
transfusão, preferir hemocomponente lavado. 

B) notificar incidente transfusional e reiniciar transfusão  após defervescência. Na próxima 
transfusão, preferir hemocomponente desleucocitato.  

C) notificar incidente transfusional e devolver hemocomponente. Na próxima transfusão , 
preferir hemocomponente desleucocitato.  

D) não notificar incidente transfusional leve. Na próxima transfusão, preferir 
hemocomponente desleucocitato.  

 

52. Em relação às pneumonias adquiridas na comunidade (PAC), analise as afirmativas abaixo.  
 

I A resolução radiológica ocorre de maneira relativamente lenta, depois da 
recuperação clínica. 

II 
A tomografia computadorizada (TC) deve ser realizada o quanto antes, mesmo em 
pacientes jovens com infiltrado discreto, para a detecção de complicações, e na 
suspeita de embolia. 

III 
A radiografia de tórax deve ser repetida após seis semanas do início dos sintomas, 
em fumantes com mais de 50 anos e na persistência dos sintomas ou achados 
anormais no exame físico. 

IV O padrão radiológico pode ser usado para predizer com segurança o agente causal.  
 

Estão corretas as afirmativas 

A) I e II.  B) I e III.  C) III e IV.  D) II e IV. 
 

53. A hanseníase continua sendo uma doença de alta prevalência no Brasil, o que atesta os 
baixos níveis socioeconômicos do nosso país. Sobre hanseníase, é correto afirmar:  

A) na hanseníase tuberculóide, o comprometimento neural normalmente é intenso e tardio.  

B) a transmissão da hanseníase se dá exclusivamente por via respiratória.  

C) a lepra de lúcio ou lepra bonita encontra-se no polo multibacilar. 

D) na hanseníase virchowiana, a baciloscopia das lesões é negativa.  
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54. Mulher de 23 anos de idade é atendida na UPA Cidade Esperança com queixas de disúria há 4 
dias. Apresenta febre há 2 dias e hoje caiu no banheiro. Refere antecedente de dois episódios 
de infecção urinária no último ano para os quais usou norfloxacina e fosfomicina. Ao exame, 
consciente e orientada, temperatura = 39

o
C, FC = 96bpm, PA = 100x70 mmHg, FR = 22 

incursões/min. Exames: Hto 36%, leucócitos = 18.000/mm
3
, Bast = 6%, Seg =72%, plaquetas= 

180.000/mm
3
; PCR = 96mg/L; sumário de urina: 100 leucócitos/campo, 20 hemácias/campo, 

nitrito positivo. Ao decidir sobre a terapia antimicrobiana, deve-se considerar: 

A) o meropenem é o antibiótico de escolha pela alta prevalência de E. coli (40%) produtora 
de ESBL em sepse urinária. 

B) a ciprofloxacina e moxifloxacina têm o mesmo espectro de ação e são boas opções para o 
caso em questão, por disporem de apresentação intravenosa e oral.  

C) o imipenem é o antibiótico de escolha, tendo em vista a alta prevalência de resistência da 
E. coli às quinolonas e cefalosporinas de 3ª geração. 

D) a cefalosporina de 3ª geração é bactericida, tem bom espectro para os uropatógenos, 
sendo o antibiótico empírico de escolha para o caso em questão.  

 

55. Um jovem de 25 anos é atendido na Unidade Básica de Saúde com queixas de febre 
vespertina e tosse produtiva há 1 mês. Perdeu 8 Kg em três meses. Apresenta -se consciente 
e orientado ao exame, palidez cutâneo mucosa ++/4, sem adenomegalias. Cavidade oral com 
candidíase. Ausculta pulmonar com roncos em 1/3 médio à direita. FC = 90 bpm, PA = 
120x80 mmHg. O médico solicita baciloscopia do escarro que é positiva e teste rápido para 
HIV que é reagente.  O manejo correto desse paciente prevê:  

A) internação para investigar outras infecções oportunistas.  

B) início da TARV conforme resultados da contagem de CD4 e carga viral.  

C) prescrição do RHZE e início da TARV com Tenofovir/Lamivudina/Dolutegravir.  

D) orientação sobre a co-infecção HIV/ tuberculose e prescrição do RHZE.  
 

56. Paciente de 25 anos de idade vem trazido por familiares ao atendimento na UPA devido à 
desorganização do comportamento e agitação com heteroagressividade. Ao exame físico , 
apresenta frequência cardíaca aumentada, pressão arterial de 180 x 100 mmHg, inquiet o, 
com solilóquios, olhar perplexo e com discurso persecutório, repetindo várias vezes que não 
ficará preso, pois irão matá-lo caso isto aconteça. Os familiares informam que o paciente era 
previamente hígido, mas que está envolvido com drogas nos últimos 12 meses, inclusive 
tendo feito uso de crack ao longo do presente dia. Considerando que a agitação e a alteração 
do comportamento são secundárias a uma intoxicação por crack, a medicação adequada para 
controle desses sintomas comportamentais é  

A) a clorpromazina.   C) o midazolam. 

B) o haloperidol.   D) o naloxone. 
 

57. Homem de 60 anos de idade, diabético, hipertenso, dislipidêmico e obeso é encaminhado ao 
especialista para avaliação de hiperferritinemia, mas já sob orientação de realizar sangrias. O 
paciente refere ingerir álcool aos finais de semana, além de ter uma dieta sem restrições. 
Encontra-se assintomático. Ao exame físico, não apresenta estigmas de doença hepática 
crônica; pressão arterial de 150 x 100mmHg; IMC = 34 kg/m

2
; circunferência abdominal de 

111cm. Realizou os seguintes exames laboratoriais: Hb 16g/dL; HCT=48%; plaquetas= 
230.000/mm³; AST = 120 U/L (N= 5-40 U/L); ALT= 167 U/L (N= 7-56 U/L); Ferritina=1200 
ng/mL (N= 20-300); saturação de transferrina = 28%; anti- HCV não reagente; HBsAg não 
reagente. A conduta a ser indicada para esse paciente é : 

A) tratar a síndrome metabólica e orientar a suspensão da ingesta etílica, não havendo 
necessidade de sangrias e/ou dieta pobre em ferro. Manter vigilância da ferritina e 
hepatograma. 

B) indicar biópsia hepática ou RNM com quantificação de ferro hepático, devendo manter 
dieta pobre em ferro, mas só iniciar sangria se for confirmada a sobrecarga de ferro.  

C) iniciar o programa de sangria, para reduzir nível de ferritina, orientar dieta pobre em ferro 
e solicitar pesquisa de mutação para hemocromatose hereditária. Manter vigilância com 
hepatograma. 

D) orientar dieta pobre em ferro e solicitar biópsia hepática, RNM e pesquisa de mutação 
genética para hemocromatose. Não iniciar sangrias até definir se há sobrecarga de ferro 
hepático e hemocromatose hereditária.  
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58. Paciente de 64 anos de idade, procura o pronto-socorro por estar evoluindo com aumento 
progressivo do volume abdominal nas últimas duas semanas, o que tem lhe causado 
desconfortos abdominal e respiratório. Nega febre, sangramentos e alteração das funções 
eliminatórias. Não tem sinais/sintomas de encefalopatia hepática e informa que é a primeira 
vez que apresenta esse quadro. É diabética em uso de insulina e nega consumo de álcool e o 
uso de outras medicações de forma contínua. Ao exame físico, observa -se a presença de 
ascite volumosa e uma paracentese de alívio e diagnóstica é indicada. Considerando a 
análise do líquido ascítico e seu manuseio, pode-se concluir que 

A) a paracentese de grande volume, seguida de restrição hídrica e diuréticos, deve ser 
indicada para os casos de ascite tensa.  

B) a dosagem de proteína no líquido ascítico superior a 1,0 g/dL determina a suscetibilidade 
dos cirróticos às infecções bacterianas. 

C) a determinação do gradiente albumina soro-ascite (GASA), quando igual ou maior que 
1,1g/dL, indica hipertensão portal com acurácia superior a 90%.  

D) o repouso no leito, as restrições de líquidos e de sódio, além do uso de diuréticos, estão 
indicados nos casos em que houver edema em membros inferiores. . 

 

59. Mulher de 32 anos de idade procura atendimento por ganho de peso progressivo no último 
ano. Manteve dieta habitual ao longo desse ano e é sedentária. Nega uso crônico de qualquer 
medicamento. Ao exame, o médico percebe alopecia androgenética, pletora facial discreta, 
deposição centrípeta da massa gordurosa e estrias violáceas em abdome. Pelos achados 
observados ao exame físico, o médico deverá solicitar nesse momento:  

A) tomografia de adrenais.    C) cortisol basal às 8 hs. 

B) hormônio adrenocorticotrófico (ACTH).    D) cortisol basal após 1 mg de dexametasona. 
 

60. Homem de 48 anos de idade, com história de diabetes mellitus tipo 2 há 5 anos foi admitido  
na enfermaria com história de febre e tosse produtiva há 3 dias. Foi feito o diagnóstico de 
pneumonia de lobo inferior direito pela radiografia de tórax. Vinha em uso de metformina 850 
mg 2 vezes ao dia e sitagliptina 100 mg ao dia. Os exames solicitados na admissão 
mostravam glicose 224 mg/dL, HbA1C 8,4%, creatinina 1,2 mg/dL (CKD-EPI 71 mL/min/1.73 
m2). O paciente será mantido em dieta oral para diabéticos. O melhor esquema para manejo 
da hiperglicemia do paciente é usar  

A) insulina regular conforme glicemia capilar. 

B) insulina no esquema basal-bolus. 

C) sitagliptina e insulina regular conforme glicemia capilar.  

D) metformina e insulina regular conforme glicemia capilar.  
 

61. No atendimento ao paciente politraumatizado, são essenciais a prevenção e o tratamento da 
hipotermia. Uma medida recomendada pela décima edição do Manual do ATLS (Advanced 
Trauma Life Support) para controle da hipotermia é utilizar 

A) hemoderivados aquecidos à temperatura de 20 graus centígrados em aquecedores de alto 
fluxo. 

B) cristalóides aquecidos à temperatura de 42 graus centígrados em aquecedores de alto 
fluxo. 

C) hemoderivados aquecidos à temperatura de 39 graus centígrados em microondas.  

D) cristalóides aquecidos à temperatura de 39 graus centígrados em microondas.  
 

62. No tratamento de pacientes vítimas de trauma são essenciais a avaliação e o manuseio 
adequados das vias aéreas. Nesse sentido, é indicação para realização de uma via aérea 
definitiva: 

A) paciente com nível na escala de coma de Glasgow de 9 ou menos.  

B) paciente combativo, com agitação psicomotora grave.  

C) presença de fratura na coluna cervical.  

D) presença de sinal de Battle.  
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63. A presença de comorbidades é uma condição essencial para indicação de cirurgia bariátrica 
em pacientes portadores de obesidade classe II. Segundo a Resolução 2.131/15, têm 
indicação de cirurgia bariátrica pacientes com IMC maior que 35 kg/m² e afetados por 
comorbidezes que ameacem a vida, tal como 

A) incontinência urinária de esforço masculina.   C) refluxo gastroesofageano controlado. 

B) asma grave controlada.     D) doença hemorroidária.  
 
64. Nos últimos anos, houve avanços no manejo dos pacientes com abdome aberto. Nesse 

contexto, a terapia de pressão negativa caracteriza-se por  

A) promover lesão na pele e aponeurose.   C) reduzir a neoangiogênese. 

B) reduzir a perda de domínio da cavidade.   D) promover a evisceração . 
 
65. Paciente de 60 anos, diabética e hipertensa, é atendida na UPA com dor e distensão 

abdominal há 05 dias. Relata perda de peso de, aproximadamente, 15 quilos em 02 meses.  
Refere antecedentes de colecistectomia e histerectomia. Ao exame, encontra-se desnutrida, 
descorada, taquipneica, com abdômen distendido, doloroso à palpação em FID, com sinais de 
irritação peritoneal.  Um Rx de abdômen mostra dilatação de alças intestinais e níveis 
hidroaéreos. Leucocitos: 11.300. Instituídas medidas de suporte e descompressão por sonda 
nasogástrica com melhora clínica. Foi submetida à tomografia de abdômen que revelou 
obstrução de delgado distal e presença de espessamento em parede de cólon direito. Diante 
desse quadro, a mais provável causa da obstrução é 

A) doença de Crohn.    C) neoplasia de cólon direito.  

B) apendicite crônica.    D) aderência por bridas. 
 

66. O câncer colorretal (CCR) é um dos mais prevalentes em todo o mundo. No Brasil, a 
estimativa, para 2018, é de 36.360 novos casos, segundo o INCA. Os programas de 
rastreamento populacional permitem o diagnóstico e o tratamento das lesões pré-malignas e 
das lesões precoces influenciando na taxa de cura. De acordo com as diretrizes atuais da 
American Cancer Society (ACS), as recomendações para rastreamento do CCR incluem a 
realização de exames de 

A) sangue oculto nas fezes trimestralmente.    C) DNA fecal anualmente. 

B) colonoscopia a partir de 40 anos.     D) colonoscopia partir de 50 anos. 
 
67. Paciente do sexo masculino, de 45 anos de idade, dá entrada no Pronto Socorro com 

suspeita de lesão de uretra bulbar, após queda a cavaleiro. Dentre os achados do exame 

físico, o único que contradiz esse diagnóstico é 

A) uretrorragia.       C) retenção urinária. 

B) elevação da próstata no toque retal.    D) hematoma perineal. 
 
68. Um garoto de 10 anos é levado pelos pais ao Pronto Socorro queixando-se de dor aguda e 

forte no testículo direito. Ao exame, nota-se uma nodulação no polo superior do testículo, 
escurecida, conhecida como sinal do ponto azul, com sensibilidade testicular e reflexos 
cremastéricos simétricos. O diagnóstico firmado é de escroto agudo. Nesse caso, a causa 
mais provável é 

A) edididimite aguda.     C) torção de apêndice testicular.  

B) torção de testículo intravaginal.    D) furúnculo escrotal. 
 
69. O íleo pós-operatório é uma das principais causas de alta tardia após a cirurgia abdominal. 

Em razão disso, os protocolos de recuperação avançada após cirurgias estabeleceram a 
prevenção do íleo como prioridade e preconizaram as seguintes medidas para evitá-lo: 

A) fazer hiperhidratação no intra e pós-operatório e usar dreno abdominal.  

B) usar sonda nasogástrica e fazer uso de dexametasona no pós-operatório. 

C) preferir cirurgia laparoscópica e estimular mascar chiclete no pós -operatório. 

D) usar analgesia a base de opióides e fazer preparo intestinal mecânico.  
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70. Paciente de 42 anos, assintomática, comparece ao ambulatório de cirurgia geral em virtude 
de diagnóstico de colelitíase, evidenciado em USG que mostrava via biliar principal com 
calibre de 09 mm e  múltiplos cálculos na vesícula com diâmetro médio de 1 cm. Na consulta, 
observou-se que a paciente apresentava-se ligeiramente ictérica, sendo, então, solicitada 
rotina laboratorial. No retorno, tinha bilirrubinas totais de 2,2 mg/dL, com bilirrubina indireta 
de 0,2 mg/dL e direta de 2 mg/dL, AST e ALT com valores próximos de 2x a normalidade e 
fosfatase alcalina e Gama GT acima do limite da normalidade. De modo a atender às 
melhores evidências de custo e efetividade, a investigação para o diagnóstico deve, então, 
prosseguir com 

A) colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE).  

B) imagem de ressonância magnética da via biliar (ColangioRM).  

C) ultrassonografia com preparo adequado (USG de abdome superior).  

D) tomografia computadorizada do abdome (TC de abdome).  

 
71. Durante uma cirurgia para correção de uma hérnia inguinal, pela técnica de Lichtenstein, em 

paciente masculino, jovem e trabalhador braçal, foi encontrada, associada, uma hérnia 

femoral. Nesse caso, a conduta mais adequada é 

A) manter a técnica de Lichtenstein,  deixando a hérnia femoral sem correção, dado seu baixo 
índice de complicações. 

B) manter a técnica de Lichtenstein, apenas adicionando fixação de parte da tela ao 
ligamento pectíneo, obliterando o canal femoral.  

C) abandonar a técnica com tela e realizar o reparo de McVay com fio inabsorvível e incisões 
de relaxamento sobre o tendão conjunto.  

D) abandonar a técnica com tela, realizando reparo de Shouldice, por meio da sutura do 
ligamento pectíneo ao tendão conjunto.  

 

72. Paciente, 20 anos, sem doenças prévias, apresenta, há cerca de 2 horas, dispnéia aguda. 
Havia acordado com dor torácica súbita em hemitórax direito. Ao exame, constatam-se 
taquipnéia, diaforese e redução do murmúrio vesicular no mesmo hemitórax. Oximetria com 
SpO2 95% em ar ambiente. Para esse caso, a conduta mais adequada é 

A) radiografia de tórax em 2 incidências e broncodilatadores.  

B) D-dímero e anticoagulação.  

C) radiografia de tórax em 2 incidências e drenagem torácica.  

D) curva de enzimas cardíacas e angioplastia corronariana.  

 

73. Paciente, 60 anos, sexo masculino, vai a consulta, de forma não voluntária, por insistência de 
sua esposa. Nega quaisquer sintomas no momento. Refere hábitos de tabagismo (35 maços-
ano) e etilismo (600 ml de bebida fermentada/dia). Como rastreio para câncer de pulmão, o 
médico deveria solicitar 

A) PET-Scan a cada 2 anos. 

B) tomografia de tórax com contraste a cada 2 anos.  

C) tomografia de tórax com baixa dosagem de radiação a cada ano.  

D) radiografia de tórax e citologia oncótica do escarro a cada ano.  

 

74. Um paciente de 58 anos, com quadro de oclusão arterial aguda em membro inferior esquerdo, 
sem fluxo arterial audível e com fluxo venoso audível ao doppler, apresenta motricidade no 
pé, mas sensibilidade reduzida. Considerando esse caso, a conduta a ser adotada é 

A) iniciar a anticoagulação sistêmica e avaliar fonte emboligênica com o ecocardiograma.  

B) investigar com o doppler e embolectomia com cateter de Fogarty.  

C) explicar ao paciente e familiares a necessidade da amputação primária do membro.  

D) realizar a arteriografia do membro e fibrinólise intratrombo (êmbolo).  
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75. Paciente, 60 anos, dá entrada no pronto atendimento com quadro de angina mesentérica 
típica e de apresentação aguda. A principal causa desse quadro pode ser  

A) dissecção arterial.    C) embolia arterial. 

B) aterosclerose.     D) trombose de veia mesentérica.  
 
76. Paciente de 22 anos, vítima de ferimento por arma branca no terço médio da coxa, há duas 

horas, apresenta, ao exame físico, pulso de 120 bpm, PA = 100 x 70 mmHg, palidez, 
hipotermia e cianose fixa do membro acometido. Além disso, apresenta pulso femoral 
palpável e ausência de pulso poplíteo e pulsos distais (TA e TP). Nesse caso, a melhor 
conduta é 

A) arteriografia para descartar lesão arterial.  

B) cirurgia aberta ou endovascular imediata.  

C) heparinização sistêmica e aquecimento do membro.  

D) antiagregante plaquetário e elevação do membro.  
 
77. O processo de cicatrização das feridas compreende diferentes fenômenos biológicos em que 

diversas células desempenham funções específicas, seja por ação direta, seja por meio da 
liberação de mediadores químicos. Nesse sentido, a associação correta entre a fase da 
cicatrização, a célula envolvida e sua função é 

A) fase inflamatória – fibroblasto – síntese de colágeno. 

B) fase proliferativa – neutrófilo – debridamento. 

C) fase de maturação – macrófago – contração da ferida. 

D) fase inflamatória – plaqueta – hemostasia. 
 

Para responder às questões 78 e 79, considere a situação abaixo.  

Paciente de 30 anos de idade, sexo masculino, pesando 74 kg, sofreu queimaduras de 
segundo grau em toda extensão de ambos os membros superiores, e de terceiro grau, em 
metade do membro inferior direito, vítima de explosão de botijão de gás.  

 
78. Nesse paciente, a extensão da superfície corporal queimada é de  

A) 45%.  B) 36%.  C) 18%.  D) 27%. 
 
79. Para esse paciente, a melhor maneira de programar a reposição volêmica nas primeiras 24 

horas pós-queimadura será: 

A) 7000 ml de ringer lactato em 8 horas + 3000 ml de Ringer Lactato em 16 horas.  

B) 4000 ml de ringer lactato em 12 horas + 2000 ml de colóide em 12 horas.  

C) 4000 ml de ringer lactato em 8 horas + 4000 ml de Ringer Lactato em 16 horas.  

D) 7000 ml de ringer lactato em 12 horas + 1000 ml de colóide em 24 horas.  
 
80. A lista de verificação de cirurgia segura foi introduzida pela Organização Mundial de Saúde 

como parte do Segundo Desafio Global para a Segurança do Paciente. Com a sua utilização, 

consegue-se alcançar o objetivo de 

A) melhorar a comunicação efetiva entre as equipes cirúrgicas.  

B) evitar transfusões sanguíneas intra-operatórias. 

C) escolher as cirurgias minimamente invasivas, quando possível.  

D) evitar cirurgias em mulheres na fase reprodutiva.  
 

81. Ao ser atendido na atenção primária, se um paciente apresenta o resultado positivo de um 
determinado exame para uma certa doença, a probabilidade de ter realmente essa 
enfermidade depende da prevalência desta na comunidade. Essa assertiva relaciona -se ao 
conceito de 

A) sensibilidade.    C) especificidade. 

B) valor preditivo positivo.   D) acurácia. 
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82. Em diversas pesquisas realizadas no Brasil, constatou-se que a Estratégia Saúde da Família 

(ESF) apresenta um desempenho superior quando comparado a outros modelos assistenciais 

de atenção primária. Um indicador de resultado clinicamente relevante evidenci a uma 

diminuição de hospitalizações por um conjunto de condições e agravos em saúde, em áreas 

cobertas pela ESF. Esse indicador que agrega essas condições é denominado taxa de  

A) internação hospitalar por causas externas.  

B) incidência de doenças não transmissíveis. 

C) internação por condições sensíveis à atenção primária.  

D) incidência de doenças transmissíveis.  

 

83. Para o planejamento das ações e a definição de prioridades na atenção primária, são 

utilizados alguns instrumentos de pesquisa e avaliação comunitária. O estudo dos motivos 

principais de busca por atendimento que pode ser medido nas consultas por meio do CIAP 

(Classificação Internacional de Atenção Primária) é conhecido como 

A) estudo ecológico.    C) taxa de incidência.  

B) taxa de prevalência.    D) diagnóstico de demanda.  
 

84. Para a melhoria do acesso na atenção primária e a qualificação da gestão da clínica, é 

importante o dimensionamento da demanda e organização da oferta de consultas conforme 

às necessidades de saúde da população. Dessa forma, conforme à Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB), é recomendável  

A) garantir o maior número de consultas programadas, e não as de demanda espontânea.  

B) ampliar as formas de agendamento das consultas utilizando meios presenciais e virtuais. 

C) definir horário específico para o acolhimento das pessoas.  

D) priorizar, na agenda, dias específicos por agravos.  

 

85. Na tomada de decisão na prática médica, recorre-se à medicina baseada em evidências, 

quando se devem pesar os riscos e os benefícios de cada intervenção, evitando-se, dessa 

forma, intervenções desnecessárias com riscos maiores que benefícios. Considerando essa 

situação, a recomendação populacional que deve ser evitada é rastrear  

A) a hipertensão arterial nos adultos, acima de 18 anos, que desconheçam ser hipertensos.  

B) o câncer de mama bianual por meio de mamografia, para mulheres cuja idade varie entre 
50 e 69 anos. 

C) o câncer de cólon e reto com pesquisa de sangue oculto nas fezes, colonoscopia ou 
sigmoidoscopia em adultos entre 50 e 75 anos. 

D) o câncer de colo do útero por exame citopatológico, realizando-se o início da coleta a 
partir dos 18 anos. 

 

86. O Registro de Saúde Orientado por Problemas (ReSOAP) é utilizado mundialmente por 
diversos serviços de atenção primária à saúde e permite o registro de informações de forma 
adequada para esse nível de atenção, diante da multiprofissionalidade que caracteriza as 
suas equipes. Dessa forma, um dos objetivos do ReSOAP é  

A) manter sigilo do registro dos dados do paciente, acessados apenas pelos profissionais da 
enfermagem e pelos médicos. 

B) permitir um rápido acesso aos dados do paciente e à anotação continuada de todos os 
seus problemas. 

C) gerar dados a respeito do desempenho dos profissionais e indicadores de saúde para uso 
restrito aos gestores. 

D) registrar as consultas de forma sucinta e objetiva, não permitindo o registro de impressões 
subjetivas. 
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87. A visita domiciliar é uma importante ferramenta de atenção à saúde do indivíduo e de sua 
família, permitindo o reconhecimento de sua realidade in loco, fortalecendo os vínculos e 
possibilitando a construção de um plano terapêutico mais adequado. Para atingir essas 
metas, a visita domiciliar tem de ser  

A) organizada de forma que possa ser realizada apenas uma visita por turno , permitindo, 
assim, uma atenção especial a cada caso. 

B) realizada por todos os membros da equipe no mesmo dia, de forma que o cuidado ao 
indivíduo e a sua família ocorra de maneira integral.  

C) realizada por profissionais instrumentalizados com tecnologia dura e complexa, para 
serem  maximamente resolutivos naquela oportunidade.  

D) planejada previamente e realizada de forma sistemática, com objetivos claros, de modo a 
estimular a autonomia da família.  

 

88. Juliana é uma jovem médica de família e comunidade (MFC), recém-egressa do programa de 
residência. Ela iniciou suas atividades como médica da Estratégia Saúde da Família na 
equipe de uma Unidade Básica de Saúde de um bairro periférico em sua cidade natal, onde 
sempre sonhara trabalhar e contribuir para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde. Ao 
se apresentar para o trabalho, na primeira semana, a diretora da unidade conversou com ela, 
e o diálogo entre as duas está reproduzido abaixo.  

 

Elisete: Doutora, em qual dia da semana a senhora vai atender as pacientes que fazem pré-
natal? A nossa área tem muitas gestantes, algumas delas de alto risco, e estávamos 
pensando se não poderíamos ofertar esse tipo de atendimento em mais de um dia 
na semana. 

Juliana: Claro, Elisete. Se temos muitas gestantes no território, penso que até seria mais 
interessante ofertarmos consultas de pré-natal todos os dias da semana, de forma 
que eu também possa atender às demais demandas que surgirem.  

Elisete: Isso é possível, doutora?  questionou Elisete assustada com a proposta, mas 
aliviada pela compreensão da médica.  

Juliana: Sim. Precisamos organizar a minha agenda de acordo com as necessidades do 
território e a capacidade de oferta do nosso serviço. Inclusive, precisamos saber se 
o nosso enfermeiro também poderia fazer o mesmo com a agenda dele. 

Elisete: Ah doutora, sobre isso, nem se preocupe! Ele mesmo já vinha refletindo sobre essa 
necessidade há um tempo.  

Juliana: Ótimo, Elisete! Fico muito feliz com a abertura a mudanças. Penso que também 
seria interessante estudarmos, porque temos tantas gestantes na nossa área e seria 
bom propormos alguma atividade sobre isso, seja um grupo de planejamento familiar 
ou de gestantes. O que acha? 

Elisete: Muito bom! Vou conversar com o pastor hoje mesmo para saber se podemos usar o  
salão da igreja para essas atividades. Imagino que vá aparecer bastante gente 
interessada, e não temos tanto espaço assim na unidade.  

Um dos princípios da Medicina de Família e Comunidade que esse diálogo ilustra é:  

A) o MFC é recurso destinado a atender uma população definida, e suas ações devem se 
ajustar ao perfil da comunidade, visando eficiência em responder às necessidades das 
pessoas. 

B) o médico que atua na MFC é um clínico qualificado com conhecimentos básicos, e Juliana 
precisará encaminhar a maioria das pacientes de pré-natal para a obstetrícia. 

C) a relação médico-paciente é fundamental no desempenho do MFC, e Juliana precisa estar 
presente em todos os grupos organizados pela unidade para fortalecer essa relação.  

D) a prevenção e a promoção à saúde são as principais atividades desenvolvidas pelo MFC, 
e essas ações precisam compor a maior parte de sua agenda semanal.  

 

89. Na atenção primária à saúde, é importante que toda a equipe saiba realizar abordagem 
familiar. São ferramentas desse tipo de abordagem: 

A) ciclo de vida familiar, genograma e PRACTICE. 

B) genograma, método clínico centrado na pessoa e FIRO.  

C) ecomapa, FIRO e tenda do conto.  

D) tenda do conto, PRACTICE e método clínico centrado na pessoa.  
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90. Uma abordagem sistematizada de pessoas com problemas de abuso de álcool e outras 
drogas pode trazer grandes resultados na atenção primária à saúde. Desse modo, uma 
abordagem que trabalha sistematicamente com elementos de feedback, responsabilização, 
aconselhamento, definição de opções e metas, empatia e auto-eficácia corresponde à 

A) redução de danos.    C) terapia comunitária. 

B) intervenção breve.    D) psicanálise. 
 

91. Um usuário comparece à consulta médica solicitando a realização de uma endoscopia, por 
sentir uma dor epigástrica que receia ser gastrite. Ao avaliar o paciente, o médico de família 
não identifica sinais de risco e sugere uma dieta específica e tratamento sintomático. O 
médico pactua com o paciente que, caso não melhore entre 4 e 8 semanas, ele se 
compromete a pedir a endoscopia. Levando em consideração o método clínico centrado na 
pessoa, o componente desse método que se refere ao comprometimento do médico  em 
solicitar a endoscopia é:  

A) fortalecer a relação médico e pessoa.  

B) entender a pessoa como um todo. 

C) explorar a experiência da pessoa com a doença.  

D) elaborar um plano conjunto de manejo dos problemas.  

 

92. Usuário, 38 anos, apresenta quadro de diabetes mellitus de longa data e comparece para 
acompanhamento, embora esteja em atraso com os exames de seguimento. Dentre outros 
exames, cabe solicitar, na rotina para diabetes mellitus, 

A) hemoglobina glicada, colesterol total e frações, creatinina e fundoscopia. 

B) hemoglobina glicada, creatinina, sumário de urina e ultrassonografia renal.  

C) glicemia de jejum, colesterol total e frações, fundoscopia e ultrassonografia de membros 
inferiores.  

D) glicemia de jejum, creatinina, ultrassonografia renal e ecocardiograma.  

 

93. Uma mulher comparece à consulta se queixando de dor em nádega e face posterior da coxa 
direita, que se estende até a fossa poplítea. Refere trabalhar muito tempo sentada e tem o 
hábito de sentar sobre uma das pernas. Ainda afirmou que a dor tem pouca melhora com anti -
inflamatórios. Durante o exame físico, ao se palpar com firmeza no meio da nádega, a 
paciente refere reprodução da dor que vem apresentando. Diante desse quadro, o diagnóstico 
mais provável é de uma 

A) síndrome da cauda equina.    C) sacroileite. 

B) ciatalgia.      D) dor miofascial. 

 
94. Diante do registro de casos de sarampo no Brasil em 2018, o Ministério da Saúde (MS) 

intensificou as campanhas de vacinação pelo país. Reforçando as recomendações do MS, 
cabe vacinar contra o sarampo,  

A) com uma dose, todo adulto de 30 a 49 anos não vacinado.  

B) com duas doses, todos os indivíduos, independentemente da idade.  

C) com uma dose de reforço, todas as crianças até 10 anos já vacinadas.  

D) com três doses, todas as crianças aos 2, 4 e 6 meses de vida.  

 

95. A prevenção de alguns agravos à saúde requer o rastreamento de determinadas doenças na 
população, seguindo critérios específicos. De acordo com o Ministério da Saúde, uma das 
morbidades a ser rastreada e seu respectivo critério é  

A) tireoidopatias em mulheres a partir dos 20 anos. 

B) hipertensão arterial sistêmica em adultos a partir dos 18 anos.  

C) dislipidemias em adultos a partir dos 18 anos.  

D) câncer de próstata em homens a partir dos 40 anos. 
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96. A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, estabelece a revi são de diretrizes para a 

organização da Atenção Básica. Com essa revisão da PNAB (Política Nacional da Atenção 

Básica), uma mudança ocorrida foi  

A) a inclusão do gerente de atenção básica com o objetivo de contribuir para o 
aprimoramento e a qualificação do processo de trabalho nas UBS. 

B) a dispensa da figura do agente comunitário de saúde, permanecendo ainda o agente de 
endemias em áreas de maior risco e vulnerabilidade social.  

C) o aumento da população adscrita por equipe de Atenção Básica e de Saúde da  Família 
para cinco  mil pessoas. 

D) a transformação de equipes da Estratégia Saúde da Família já existentes em equipes de 
Atenção Básica, com inclusão de ginecologista e pediatra.  

 

97. A Rede Cegonha, instituída pela Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2 011, tem como um de 

seus objetivos: 

A) garantir que todas as gestantes tenham, pelo menos, uma consulta de pré -natal em uma 
maternidade escola. 

B) organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para que esta garanta acesso, 
acolhimento e resolutividade. 

C) fomentar a realização de consultas de puericultura mensal até que a criança complete dois 
anos de vida. 

D) incentivar que a família tenha um obstetra e um pediatra de referência para o cuidado 
integral do binômio mãe-bebê. 

 

Para responder às questões 98 e 99, considere o caso clínico reproduzido abaixo.  
 

Gabriela está gestante com 11 semanas, teve diagnóstico da gestação na Unidade Básica 

de Saúde de referência no seu bairro, onde fez testes rápidos na primeira consulta, sendo 

reagente para sífilis. O enfermeiro da equipe, Fabiano, informou sobre o resultado do 

exame, tranquilizou a paciente, aplicou uma dose de penicilina benzatina 2.400.000 UI via 

intramuscular e solicitou-lhe os demais exames da rotina do primeiro trimestre do pré-

natal. Além disso, pediu que a gestante retornasse em 7 dias com o parceiro sexual para 

orientação, testagem e tratamento e verificação dos resultados dos demais exames 

solicitados do pré-natal. Gabriela afirma que o namorado, de quem engravidara, mudou -se 

de cidade e dificilmente conseguiria fazê-lo vir à UBS para investigação e tratamento, se 

necessário.  

 

98. Com relação aos atributos da Atenção Primária à Saúde (APS) presentes nesse caso, é 

correto afirmar: 

A) os atributos acesso e longitudinalidade estão sendo respeitados por meio do tratamento 
oportuno da sífilis e do seguimento adequado do caso na unidade básica de saúde.  

B) o atributo de coordenação do cuidado está prejudicado, visto que o enfermeiro deveria ter 
encaminhado a gestante à maternidade para tratamento adequado.  

C) os atributos acesso e longitudinalidade estão prejudicados nesse caso, uma vez que toda 
a família deveria ser convocada em um tempo mais breve que 7 dias.  

D) o atributo de coordenação do cuidado está sendo respeitado, visto que as consultas de 
pré-natal na APS devem ser iniciadas pelo enfermeiro da equipe.  
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99. Considere as afirmações abaixo referentes ao tratamento da sífilis nesse caso clínico.  
 

I A gestante tem seu tratamento completamente realizado com penicilina benzatina.  

II O parceiro deveria fazer 3 doses de penicilina Benzatina, independente da testagem.  

III O tratamento é finalizado em, pelo menos, 30 dias antes do parto.  

IV O tratamento do parceiro é realizado mediante confirmação sorológica.  

Em relação ao tratamento adequado para o caso, estão corretas as afirmativas   

A) I e IV.  B) I e III.  C) II e III.  D) II e IV. 
 

100. A vigilância sobre casos de crianças que nasceram com sífilis pode de ser realizada na 

atenção primária à saúde por equipe composta por médico generalista e profissional da 

enfermagem, em parceria com outros níveis de atenção, de forma interdisciplina r, visto que 

esses casos demandam cuidados diversos. Algumas observações são muito importantes no 

atendimento a essas crianças. Nesse contexto, analise as recomendações apresentadas 

abaixo. 
 

I 
Após o primeiro mês de vidas, deve-se verificar se os títulos de VDRL estão 

negativos. Caso contrário, a criança deve ser submetida a novo tratamento da sífilis.  

II 

Toda criança com diagnóstico de sífilis congênita deve ser submetida também à 

avaliação neurológica, auditiva e oftalmológica a cada 6 meses, durante os primeiros 

dois anos de vida. 

III 
É contraindicada a amamentação no primeiro mês de vida do lactente caso a mãe 

tenha sido inadequadamente tratada durante o pré-natal. 

IV 
Durante as consultas de puericultura, deve-se realizar exame clínico minucioso, 

acompanhado por solicitação de VDRL com 1, 3, 6, 12, 18 e 24 meses de vida.  

Estão corretas as recomendações presentes nos itens   

A) II e IV.    C) I e III. 

B) II e III.    D) I e IV. 


