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CLÍNICA MÉDICA 

 

 

01. Qual dos casos abaixo mais provavelmente apresentaria anemia microcítica e hipocrômica com ferro sérico e 

saturação de transferrina baixos e ferritina elevada? 

 

A) Adolescente com aumento das perdas menstruais 

B) Mulher de meia-idade com gastrite atrófica 

C) Paciente de 50 anos com artrite reumatoide resistente às terapias usuais 

D) Paciente de 30 anos submetido à laparotomia há 10 dias em decorrência de lesão por arma de fogo 

E) Paciente renal crônico em tratamento dialítico há um ano 

 

02. Um paciente de 50 anos procurou o médico por causa de icterícia e prurido há 30 dias. Ao exame físico, chamava a 

atenção massa arredondada, elástica e indolor palpável abaixo do rebordo costal direito.  

Selecione o perfil laboratorial mais compatível com o caso descrito. 

 

 BT BD TGO 

(VN até 40) 

TGP 

(VN até 45) 

FA 

(VN até 126) 

GGT 

(VN até 32) 

A) 8,0 2,0 38 40 120 30 

B) 8,0 6,5 480 550 140 70 

C) 8,0 4,0 119 200 350 20 

D) 8,0 4,0 60 35 120 400 

E) 8,0 6,5 88 110 300 550 

 

Obs.: BT = Bilirrubina total; BD = Bilirrubina direta; TGO = Aspartato aminotransferase; TGP = Alanino aminotransferase; 

FA = Fosfatase alcalina; GGT = Gamaglutamiltransferase 

 

03. Um paciente cirrótico por doença gordurosa não alcoólica, 78 anos, diabético e hipertenso, tem tido internamentos 

recorrentes para realização de paracentese, devido à ascite de difícil controle. Vinha em uso de espironolactona 

300mg/dia, furosemida 120mg/dia, losartan 100mg/dia e insulinas. Sabendo que as escórias nitrogenadas e os 

eletrólitos estão dentro da normalidade, qual das opções abaixo seria indicada nesse momento? 

 

A) Associação de hidroclorotiazida 

B) Implante de shunt portossistêmico transjugular (TIPS) 

C) Suspensão do losartan 

D) Encaminhamento para transplante hepático 

E) Substituição da insulina por metformina 

 

04. Tendo em vista a atual epidemia de Febre amarela em alguns estados do Brasil, muitas dúvidas têm surgido sobre a 

indicação da vacinação.  

Qual das situações abaixo é considerada contraindicação formal à vacinação? 

 

A) Gestação no curso do primeiro trimestre 

B) Lactação 

C) Transplantados de rim 

D) Idosos acima de 60 anos 

E) Soropositivo para o HIV com contagem de CD4 de 350 células/mm
3
 

 

05. Uma paciente de 54 anos recebeu recentemente o diagnóstico de Lúpus eritematoso sistêmico e está em 

programação (sem grande urgência) de tratamento com corticoide em dose imunossupressora.  

Qual dos cuidados abaixo NÃO é indicado de rotina nesse caso? 

 

A) Terapia empírica contra estrongiloidíase 

B) Radiografia de tórax e PPD 

C) Realização de densitometria óssea 

D) Reposição de cálcio e vitamina D 

E) Terapia com estatina 
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06. Qual dos pacientes abaixo, com bacteriúria assintomática, deve receber terapia antibiótica? 

 

A) Gestante no curso do 6º mês 

B) Paciente de 48 anos, diabética há 20 anos 

C) Paciente usuário de sonda vesical de demora por traumatismo raquimedular 

D) Paciente de 60 anos que vai se submeter à artroplastia de quadril 

E) Paciente de 78 anos, moradora de asilo para idosos 

 

07. Qual a justificativa para o seguinte achado sorológico: HBsAg negativo, anti-HBc total positivo, anti-HBs positivo, 

anti-HBe positivo? 

 

A) Hepatite B crônica pelo mutante pré-core 

B) Vacinação prévia contra o vírus B D) Portador crônico do vírus B sem replicação viral 

C) Infecção prévia pelo vírus B com cura sorológica E) Erro laboratorial 

 

08. Em um paciente com doença inflamatória intestinal, qual dos achados abaixo sugere o diagnóstico de doença de 

Crohn? 

 

A) Doença restrita ao cólon 

B) Acometimento descontínuo da mucosa D) Refratariedade ao tratamento com corticoide 

C) Acometimento do reto E) Manifestações extraintestinais 

 

09. Em um paciente na vigência da primeira crise de artrite gotosa aguda, qual das medidas terapêuticas abaixo NÃO 

deve ser empregada? 

 

A) Colchicina B) Ibuprofen C) Prednisona D) Alopurinol E) Corticoide intra-articular 

 

10. Um paciente de 58 anos chega ao ambulatório com fibrilação atrial, assintomático, com FC 80 bpm. Ele nega 

hipertensão, diabetes, valvulopatias, insuficiência cardíaca e eventos tromboembólicos. Qual a medida mais 

apropriada com relação à prevenção de acidentes vasculares encefálicos nesse caso? 

 

A) Warfarin, com o objetivo de manter INR entre 2 e 3 

B) Warfarin, com o objetivo de manter INR entre 1,5 e 2,5 

C) Rivaroxaban 

D) Aspirina 

E) Não prescrever terapia antitrombótica 

 

11. Uma paciente de 30 anos procurou o médico em busca de orientações sobre colonoscopia, porque seu pai recebeu 

recentemente o diagnóstico de câncer de sigmoide aos 72 anos. Não há outros casos de câncer colorretal na família. 

Qual a orientação mais adequada para esse caso? 

 

A) Solicitar colonoscopia e, caso normal, repetir a cada 10 anos. 

B) Programar colonoscopia para os 50 anos e, caso normal, repetir a cada 10 anos. 

C) Programar colonoscopia para os 50 anos e, caso normal, repetir a cada cinco anos. 

D) Solicitar colonoscopia e, caso encontre algum adenoma, repetir anualmente. 

E) Programar colonoscopia para os 50 anos e, caso encontre algum adenoma, repetir a cada três anos. 

 

12. Uma paciente sabidamente portadora de Lúpus eritematoso sistêmico procurou o hospital em anasarca após ter 

perdido o seguimento médico por cinco anos. Sua pressão arterial está normal, apesar de todo o edema. 

Laboratorialmente, identificam-se: proteinúria de 24 horas acima de 10g, creatinina normal, ausência de hematúria 

e níveis normais de complemento.  

Qual o achado mais provável na biópsia renal?  

 

A) Glomerulonefrite membranoproliferativa 

B) Glomerulonefrite membranosa 

C) Glomerulonefrite mesangial 

D) Glomeruloesclerose focal e segmentar 

E) Glomerulonefrite mesangioproliferativa 

 

13. Em um paciente com hepatite aguda, qual dos parâmetros deve ser monitorado a fim de predizer a evolução para 

insuficiência hepática? 

 

A) Transaminases B) Bilirrubinas C) Albumina D) Creatinina E) Tempo de protrombina 
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14. Uma paciente de 35 anos queixa-se de tosse e dispneia aos esforços. Ao exame físico, percebe-se tórax 

hiperinsuflado, e a tomografia demonstra sinais sugestivos de enfisema. Ela nega tabagismo durante toda a vida, 

assim como em contactantes. Que exame deve ser solicitado nesse caso? 

 

A) Iontoforese do suor 

B) Biópsia pulmonar D) Tomografia de seios da face 

C) Dosagem de alfa 1 antitripsina E) Exame toxicológico 

 

15. Uma jovem de 20 anos queixa-se de amenorreia e lactorreia há dois meses. Refere ter colocado piercings em 

mamilos há seis meses e usar paroxetina e ranitidina. Seu nível sérico de prolactina é de 320 ng/ml.  

Qual a medida mais apropriada nesse momento? 
 
A) Recomendar a retirada dos piercings. 

B) Solicitar dosagem de TSH.  D) Suspender a ranitidina. 

C) Solicitar ressonância de sela túrsica. E) Suspender a paroxetina. 

 

16. O esôfago de Barrett é uma das principais complicações da doença do refluxo gastroesofágico devido ao risco de 

desenvolvimento de adenocarcinoma do esôfago.  

 Todos abaixo citados são fatores associados ao risco de desenvolvimento de Barrett, EXCETO 
 
A) Sexo masculino. 

B) Raça negra.  D) Obesidade abdominal. 

C) Idade acima de 50 anos. E) História familiar de Barrett. 

 

17. Uma paciente de 30 anos procurou o hospital com história de apresentar prurido generalizado há um ano, seguido 

por surgimento de febre, sudorese noturna e perda de 10 kg nos últimos três meses. Investigação diagnóstica inicial 

mostrou alargamento importante de mediastino superior na radiografia de tórax.  

 Qual é o diagnóstico mais provável? 
 
A) Timoma 

B) Linfoma de Hodgkin D) Tumor de pulmão 

C) Sarcoidose E) Aneurisma sifilítico de aorta 

 

18. Todas as alternativas abaixo são achados laboratoriais comuns nas formas graves de Leptospirose, EXCETO: 

 

A) Elevação de CPK. 

B) Bilirrubina total muito elevada, às vezes acima de 50mg/dl, com predomínio da bilirrubina direta. 

C) Hipocalemia. 

D) Transaminases “tocadas” (geralmente abaixo de 200 UI/ml), com predomínio de TGO em relação à TGP. 

E) Leucopenia. 

 

19. Todas as alternativas abaixo são possíveis causas de hipernatremia, EXCETO: 

 

A) Câncer de pulmão. 

B) Diabetes insipidus. D) Hiperaldosteronismo primário. 

C) Sondagem nasogástrica com débito alto. E) Insolação. 

 

20. Um paciente foi admitido ao hospital, com pneumonia comunitária e muito secretivo. O exame do escarro revelou 

cocos Gram positivos em cachos. Qual das opções terapêuticas abaixo NÃO deve ser prescrita nesse caso? 

 

A) Teicoplamina B) Linezolida C) Clindamicina D) Vancomicina E) Daptomicina 

 

 

CIRURGIA GERAL 

 

21. Paciente de 55 anos foi diagnosticado com um tumor neuroendócrino gástrico. Para fins de acompanhamento, qual 

marcador tumoral devemos solicitar? 

 

A) CEA 

B) Alfafetoproteína 

C) CA 125 

D) Cromogramina A 

E) CA 625 
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22. Entre as várias técnicas de gastroplastia para tratamento da obesidade, qual promove diminuição da grelina e é a 

mais realizada na atualidade, nos EUA? 

 

A) Scopinaro 

B) Bypass em y Roux D) Banda gástrica ajustável 

C) Switch duodenal E) Gastrectomia Sleeve 

 

23. Em relação ao tratamento da pancreatite aguda biliar grave, qual das ações terapêuticas abaixo devemos 

prescrever? 

 

A) Antibiótico profilático 

B) Nutrição enteral precoce D) Drenagem biliar percutânea 

C) Necrosectomia cirúrgica precoce E) Ácido ursadesoxicólico 

 

24. De acordo com a Sociedade Americana de Câncer, indivíduos assintomáticos e sem história de câncer de cólon, 

devem realizar colonoscopia aos 

 

A) 40 anos. B) 60 anos.  C) 35 anos. D) 50 anos. E) 70 anos. 

 

25. Paciente vítima de TCE é diagnosticado com hipertensão intracraniana utilizando a tríade de Cushing. Essa tríade 

consiste em 

 

A) anisocoria, decorticação e afasia. 

B) cefaleia, diplopia e vômitos em jato.  D) hipotensão, taquicardia e taquipneia. 

C) hipertensão, bradicardia e respiração irregular. E) miose fixa, decerebração e Babinsky +. 

 

26. Paciente de 61 anos foi diagnosticado com um tumor de Klatskin. Qual das condições abaixo NÃO é compatível com 

esse diagnóstico? 

 

A) Prurido 

B) Icterícia D) Dilatação coledociana 

C) CA 19.9 elevado E) Wirsung calibre normal 

 

27. Paciente vítima de acidente motociclístico em alta velocidade. Conduzido à emergência em estado grave, hipotenso e 

dispneico. Realizou o RX tórax abaixo. Qual é o diagnóstico provável? 

 

 
 

28. Paciente de 57 anos é submetido a uma hemicolectomia direita por tumor cecal. Que artéria(s) colônica(s) deve(m) 

ser ligada(s) para realizar esse procedimento? 

 

A) Artéria ileocecocólica 

B) Artéria cólica direita 

C) Artéria cólica média 

D) Artéria cólica direita + Artéria cólica média 

E) Artéria cólica direita + Artéria ileocecocólica 

 

A) Hérnia diafragmática E 

B) Pneumotórax D e Hemotórax E 

C) Hemotórax E 

D) Pneumotórax E 

E) Tamponamento cardíaco 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ9MqUhqPZAhUCQpAKHaYTABQQjRwIBw&url=https://radiopaedia.org/encyclopaedia/quizzes/all/22191/studies/22216&psig=AOvVaw0VihsT1lKzieQtdbmdtgHr&ust=1518616646764626
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29. O fígado é sítio de vários tumores benignos. Qual tumor abaixo tem o maior potencial de malignização? 

 

A) Adenoma 

B) Hamartoma 

C) Hemangioma 

D) Hiperplasia nodular focal 

E) Lipoma 

 

30. Paciente de 67 anos com tumor de reto médio (6 cm margem anal). Qual o melhor exame para avaliar a presença de 

invasão do mesorreto e linfonodos? 

 

A) Tomografia com contraste retal 

B) Ressonância magnética D) Ultrassom endorretal 

C) Colonoscopia virtual E) Tomografia com duplo contraste 

 

31. Paciente de 56 anos, em avaliação para um tumor pancreático, realiza a TC abaixo. Qual artéria está assinalada 

com uma seta? 

 

 
 

32. Paciente de 44 anos é diagnosticado com colangiocarcinoma na localização abaixo. Qual procedimento cirúrgico 

deve ser indicado? 
 

 
 

A) Ressecção coledociana 

B) Pancreatectomia corpo-caudal D) Cirurgia de Whipple 

C) Hepatectomia esquerda E) Colecistectomia ampliada 

 

33. Em relação aos exames da questão acima (32), a letra “b” consiste em uma 

 

A) tomografia com contraste venoso. 

B) ressonância magnética com contraste oral.  D) Rx de uma colangiografia operatória. 

C) colangiorressonância magnética sem contraste. E) tomografia com contraste oral. 

 

34. Qual das assertivas abaixo é FALSA em relação à hérnia femoral? 

 

A) É mais comum em mulheres. 

B) Pode ser tratada pela técnica de Lichtenstein. D) Tem maior risco de encarceramento. 

C) É incomum em crianças. E) O abaulamento é observado abaixo do ligamento inguinal. 

A) Artéria mesentérica superior 

B) Artéria hepática 

C) Tronco celíaco 

D) Artéria mesentérica inferior 

E) Artéria renal direita 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwislqKE1qPZAhVIUZAKHYYbBLgQjRwIBw&url=https://www.omicsonline.org/open-access/isolated-celiac-trunk-dissection-after-cardiac-surgery-1584-9341-12-2-6.php?aid=79410&psig=AOvVaw0U_sb9yhzkBpPwjW7lAlGS&ust=1518638107996266
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDvemg2KPZAhVMi5AKHWXJBHUQjRwIBw&url=https://cancerimagingjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1470-7330-14-14&psig=AOvVaw0iBvBnsEyNPCQZQ5H3AdsS&ust=1518638641957796
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35. No final de 2016, a OMS lançou os “Guidelines” para o controle da infeção do sítio cirúrgico. Qual substância é 

preconizada pela OMS para a antissepsia do sítio cirúrgico? 

 

A) Iodopovidina alcoólica 

B) Iodopovidina degermante D) Clorexidina degermante 

C) Clorexidina alcoólica E) Sabão antisséptico 

 

36. Paciente de 49 anos diagnosticado com megaesôfago grau IV. Qual procedimento cirúrgico abaixo NÃO devemos 

indicar para o tratamento dessa condição? 

 

A) Heller + antirrefluxo 

B) Cirurgia de Aquino D) Cirurgia de Serra-Doria 

C) Cirurgia de Merendino E) Esofagectomia transhiatal 

 

37. Na presença de um trauma abdominal fechado, qual exame abaixo tem a maior sensibilidade e a menor 

especificidade? 

 

A) TC abdome com contraste 

B) Ressonância magnética D) Colonoscopia 

C) RX simples do abdome E) USG FAST 

 

38. Paciente de 39 anos, diagnosticado por biópsia com um carcinoma epidermoide de canal anal. Não foi evidenciado 

linfonodos loco-regionais. Qual é o tratamento de escolha? 

 

A) Quimioterapia isolada 

B) Químio e radioterapia D) Radioterapia isolada 

C) Químio e radioterapia seguidas de cirurgia E) Cirurgia 

 

39. Qual das condições abaixo NÃO é um fator de risco para o tromboembolismo venoso no pós-operatório? 

 

A) Insuficiência Hepática 

B) Deficiência de proteína C D) Câncer 

C) Obesidade E) Fumo 

 

40. Paciente de 20 anos, internado há 3 semanas com pancreatite aguda. Realizou TC abdome, porque evoluiu com 

febre. De acordo com a classificação de Balthazar, como podemos classificar essa pancreatite? 

 

 
 

 

OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA 

 

 

41. Qual desses medicamentos NÃO é utilizado no tratamento de náuseas e vômitos na gravidez? 

 

A) Cabergolina B) Ondansetrona C) Dimenidrinato D) Metoclopramida E) Diazepam 

 

42. Sobre pielonefrite aguda na gravidez, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) É mais comum à direita. 

B) Na maioria das vezes, o tratamento é ambulatorial. 

C) A febre é rara. 

D) Ocorre com mais frequência no primeiro trimestre de gravidez. 

E) Na infecção recorrente, indica-se ceftriaxona profilática durante toda a gravidez. 

A) Grau A 

B) Grau B 

C) Grau C 

D) Grau D 

E) Grau E 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj-1Mrmg6XZAhXIgpAKHdVTCtQQjRwIBw&url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022346812002631&psig=AOvVaw1zdm10GeCtB6Eh6jnqx8c6&ust=1518684757170093
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43. Quais são as primeiras manobras realizadas na distocia de ombros? 

 

A) MacRoberts e pressão suprapúbica 

B) Pinard e manabra de saca-rolha 

C) Woods e Pajot 

D) Versão interna e Zavanelli 

E) Rotação manual do ombro anterior e para posterior e Bracht 

 

44. Quando se indica a manobra da taxe? 

 

A) Cabeça derradeira 

B) Prolapso de cordão umbilical D) Atonia uterina 

C) Ruptura uterina  E) Inversão uterina 

 

45. Qual é o fórceps melhor indicado na cabeça derradeira? 

 

A) Simpson B) Piper C) Barton D) Kielland E) Elliot 

 

46. Muitas mulheres, nos primeiros dias de pós-parto, apresentam flutuação do humor, choro fácil, ansiedade, insônia, 

falta de energia e de apetite; atinge o pico em 5 a 7 dias que desaparece de forma espontânea, ao final da segunda 

semana. Como se chama essa situação clínica, também conhecida como blues? 

 

A) Disforia 

B) Depressão leve D) Psicose 

C) Depressão grave E) Transtornos bipolares 

 

47. Qual apresentação cefálica apresenta o pior prognóstico para o parto vaginal? 

 

A) Fletidas anteriores 

B) Fletidas posteriores D) Defletida de 2º grau 

C) Defletida de 1º grau E) Defletida de 3º grau 

 

48. Assinale a condição obstétrica que, enquanto se aguarda a realização da cesárea, a parturiente deve ser mantida na 

posição genopeitoral, ficando o obstetra ao seu lado, com dedos na vagina, recalcando o polo de apresentação para 

evitar piora das condições do feto. 

 

A) Ruptura do seio marginal 

B) Prolapso do cordão umbilical 

C) Nós verdadeiros do cordão umbilical 

D) Procedência de membro(s) 

E) Inversão uterina 

 

49. A ingesta de ácido fólico durante o período periconcepcional previne o seguinte tipo de malformações fetais: 

 

A) Musculares. 

B) Urinárias.  D) Pulmonares. 

C) Cardíacas. E) Sistema nervo central. 

 

50. Sobre as modificações que ocorrem no organismo da mulher na gravidez, assinale a alternativa INCORRETA. 

  

A) Aumento do fluxo plasmático renal 

B) Diminuição da resistência à insulina 

C) Aumento dos triglicerídeos 

D) Diminuição da concentração da hemoglobina 

E) Aumento dos fatores de coagulação 

 

51. No meio do ciclo menstrual, ocorre um aumento do número de receptores para LH na granulosa. Esse evento tem 

por finalidade garantir um bom corpo lúteo na fase seguinte do ciclo ovariano.  

Qual é o principal hormônio promovedor desse evento? 

 

A) FSH 

B) LH D) Estriol 

C) Androstenediona  E) GnRH 
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52. Paciente de 16 anos procura seu ambulatório em companhia de sua mãe, pois ainda não apresentou menstruação. 

Nega outras queixas. G0P0, sem atividades sexuais. Traz consigo os seguintes exames: dosagem sérica de TSH, FSH 

e prolactina dentro da normalidade. Durante o exame ginecológico, não foram observadas alterações. Você realizou 

o teste de progesterona que foi positivo.  

 De acordo com o cenário acima, qual o próximo passo a seguir? 

 

A) Realizar o teste do estrógeno e progesterona 

B) Dosagem sérica do GnRH após progesterona D) Definir diagnóstico de falência ovariana 

C) Considerar diagnóstico de anovulação crônica E) Realizar teste de sensibilidade androgênica 

 

53. Paciente de 26 anos, G4 P4, assintomática procurou seu ambulatório para avaliação do resultado histológico de peça 

proveniente de conização clássica por lesão cervical de alto grau. O resultado demostrou lesão intraepitelial de alto 

grau com margens comprometidas. Diante desse resultado, qual é a conduta mais adequada? 

 

A) Nova conização clássica 

B) Repetir citologia com seis meses D) Realizar cone com alça 

C) Curetar o canal cervical E) Realizar biópsia cervical 

 

54. Em seu plantão de emergência, uma mulher de 20 anos foi trazida com queixa de dor pélvica há uma semana, 

associada à febre medida de 38,5º C. G2 P2 A0. Ao ser examinada, apresentou dor à palpação no hipogástrico, a 

mobilização do colo e ao exame da região anexial, no entanto o sinal de Blumberg foi negativo. Traz avaliação 

ultrassonográfica que não demonstrou achados patológicos significativos. Beta-HCG negativo e discreta leucocitose 

no hemograma. De acordo com o quadro acima, assinale a alternativa que indica a melhor classificação e conduta. 

 

A) DIPA estágio I, tratamento ambulatorial 

B) DIPA estágio IV, tratamento cirúrgico D) DIPA estágio V, tratamento ambulatorial 

C) DIPA estágio II, tratamento hospitalar E) DIPA estágio III, tratamento hospitalar 

 

55. Paciente de 60 anos de idade procura seu ambulatório com queixa de “bola na vagina”. Durante o exame, foi 

realizado o POP-Q que demonstrou o seguinte cenário: 
 

+3 +6 - 7 

5 4 12 

- 3 -3 -10 
 
De acordo com o POP-Q, qual o estadiamento dessa paciente? 

 

A) Prolapso de parede anterior (E I) 

B) Prolapso de parede posterior (E II) D) Prolapso de parede anterior (E III) 

C) Prolapso de parede posterior (E III) E) Prolapso de parede posterior (E IV)  

 

56. Mulher de 40 anos, G4P4 (partos normais) chega ao ambulatório com queixas de cólicas e sangramento menstrual 

aumentado há seis meses, de moderada intensidade e de coloração vermelho vivo. Ao exame, útero aumentado 

difusamente e consistência amolecida. Traz consigo uma avaliação ecográfica, revelando eco endometrial 

heterogêneo de 1,0 cm, com útero de 200cm
3
. 

 De acordo com o cenário acima, assinale a alternativa que associa o provável diagnóstico com a melhor conduta.  

 

A) Adenomiose/histerectomia 

B) Atrofia/histeroscopia 

C) Pólipo/histerectomia 

D) Adenocarcinoma/curetagem 

E) Sarcoma/progesterona 

 

57. Paciente com 25 anos chega ao seu ambulatório com história de não conseguir engravidar há um ano, sem métodos 

contraceptivos. No exame ginecológico, não foram encontradas alterações. O exame ecográfico revela útero com 

duas cavidades, sem alterações anexiais. De acordo com o caso acima, assinale a alternativa que contém o 

diagnóstico mais provável e o próximo passo propedêutico. 

 

A) Útero didelfo, histerossonografia. 

B) Útero bicorno, histerossalpingografia.  

C) Útero unicorno, histerossonografia. 

D) Útero septado, ressonância magnética. 

E) Útero arqueado, histeroscopia. 
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58. Mulher de 27 anos chega ao seu ambulatório se queixando de sintomas depressivos que se revezam com quadros de 

tensão e ansiedade importantes. Informa, ainda, que vem apresentando irritabilidade extrema e dificuldade de 

concentração no trabalho e nos estudos. Revela, também, aumento da sensibilidade mamária e episódios de 

distensão abdominal. A jovem ressalta que o quadro se intensifica há uma semana da menstruação e cessa com a 

chegada do sangramento menstrual. 

 Considerando-se o possível diagnóstico para O quadro acima, qual o mecanismo fisiopatológico mais provável? 
 
A) Ciclos anovulatórios 

B) Níveis baixos de progesterona D) Labilidade nos níveis de esteroides 

C) Níveis elevados de estradiol E) Diminuição da dopamina 

 

59. Chega ao seu ambulatório uma criança de sete anos de idade levada pela mãe com história de ter apresentado 

menstruação. Chama a sua atenção a presença de M2 e P2 (classificação de Tanner). Ao avaliar o cartão de 

crescimento, você percebe a velocidade de crescimento acima do percentil 90%. 

 De acordo com o quadro acima, assinale o diagnóstico mais provável. 
 
A) Adrenarca precoce isolada 

B) Pseudo puberdade precoce D) Tumor secretor de andrógeno 

C) Puberdade precoce verdadeira E) Hiperplasia adrenal congênita 

 

60. Paciente com 50 anos de idade, G4P4, procurou o serviço de saúde com queixa de Incontinência Urinária (IU) há 

alguns meses. Refere que as perdas estão associadas ao ato de tossir, levantar pesos ou mesmo quando ri alto. Revela 

ainda que, por vezes, não consegue segurar a urina até chegar ao banheiro. Durante o exame físico, foi evidenciada 

perda urinária à manobra de Valsalva. Foi solicitado o estudo urodinâmico que mostrou Pressão de Perdas aos 

Esforços de 95 cm H2O. 

De acordo com o encontrado no caso acima, qual é o provável diagnóstico? 

 

A) IU associada aos esforços 

B) IU por defeito esfincteriano D) IU mista 

C) IU por fístula actínica E) IU metabólica 

 

PEDIATRIA 

 

61. Isabela, cinco meses de idade, foi diagnosticada com Tetralogia de Fallot. Entre alterações abaixo, qual NÃO faz 

parte dessa cardiopatia? 

 

A) Cavalgamento da aorta pelo septo interventricular 

B) Hipertrofia ventricular direita D) Comunicação interventricular 

C) Hipertrofia ventricular esquerda E) Estenose do infundíbulo valvar pulmonar 

 

62. Hugo, residente de pediatria, está orientando um grupo de mães sobre acidentes na infância. No que se refere a isso, 

qual das seguintes afirmações abaixo está INCORRETA?  
 
A) Os principais causadores de queimaduras são os acidentes domésticos através dos líquidos   aquecidos.  

B) A maioria das vítimas de aspiração de corpo estranho é de crianças maiores de 5 anos de vida, sendo o sexo masculino o 

mais acometido.  

C) Quando expostas ao veneno, crianças sofrem consequências mais sérias, pois elas são menores, têm metabolismo rápido, e 

seus organismos são menos capazes de lidar com toxinas químicas.  

D) Os medicamentos são os agentes predominantes nas intoxicações em crianças. 

E) Quedas e engasgamentos são os principais responsáveis pelos acidentes e mortes relacionados com brinquedos, e um dos 

principais culpados de engasgamento são os balões de látex.  

 

63. Francisco, 5 anos, vem apresentando febre elevada e cefaleia há 5 dias e rash há 3 dias. Ao exame físico, são 

observados: estado geral regular, temperatura axilar  = 39° C; rash eritematoso micropapular difuso; palidez 

perioral; petéquias em dobras articulares, formando linhas tranversais. A orofaringe apresenta-se hiperemiada, 

com discreto exudato. A língua é em framboesa. Também foram observadas linfoadenomegalias cervicais e 

submandibulares. Considerando os dados clínicos, entre as alternativas abaixo, assinale a hipótese diagnóstica e o 

tratamento mais adequados ao caso. 
 
A) Doença de Kawasaki – prednisolona e antibiótico de largo espectro 

B) Escarlatina estreptocócica – penicilina benzatina 

C) Mononucleose – sintomáticos 

D) Doença de Kawasaki – gamaglobulina endovenosa e ácido acetilsalicílico  

E) Escarlatina estreptocócica – penicilina benzatina e gamaglobulina endovenosa 

 



ACESSO DIRETO 

 

12 

64. Sobre a cronologia da maturação sexual na puberdade, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O marco inicial da puberdade masculina é o desenvolvimento de pelos axilares que ocorre, em média, aos 11 anos, podendo 

variar dos 9 aos 14 anos, seguido do aumento do volume dos testículos em 4 ml. 

B) No sexo feminino, a gonadarca precede a adrenarca. Assim, o primeiro sinal da puberdade feminina é o aparecimento de 

pelos pubianos, que inicialmente são finos em região de grandes lábios . 

C) Os primeiros ciclos menstruais costumam ser irregulares, anovulatórios e mais prolongados, entretanto, caso a adolescente 

inicie vida sexual, devemos orientar contracepção de forma adequada.  

D) No sexo masculino, pode ocorrer o surgimento do broto mamário, fenômeno chamado de ginecomastia puberal. Na maioria 

dos casos, devido aos transtornos psíquicos que causa, necessita de tratamento específico para resolução. 

E) A adrenarca nos meninas é mais tardia, acontecendo, geralmente, entre 11 e 12 anos de idade. 

 

65. Qual dos fatores abaixo NÃO diminui o risco da Síndrome do Desconforto Respiratório do Recém-Nascido Pré-

Termo? 

 

A) Estresse crônico intrauterino 

B) Corticoesteroides D) Diabetes materno 

C) Desnutrição intrauterina E) Rotura prolongada das membranas 

 

66. Qual das seguintes afirmações em relação ao aleitamento materno está INCORRETA? 

 

A) As mamadas não devem ser limitadas a períodos preestabelecidos de tempo.  

B) A sucção deficiente é uma causa importante de hipogalactia. 

C) O leite materno do RNPT comparativamente com o RNT é mais rico em gorduras e lactose. 

D) A boca do bebê deve estar bem aberta durante a sucção, com o lábio inferior virado para fora. 

E) Comparado com o leite de vaca, o leite materno tem menos proteínas. 

 

67. Assinale a alternativa que contém os sinais clássicos que acompanham a Parada Cardiorrespiratória em Pediatria. 

. 

A) Perda da consciência; ausência de pulso em grandes artérias; ausência de movimentos respiratórios.  

B) Frequência cardíaca < 60 bpm; respiração irregular; cianose; palidez.  

C) Ritmo cardíaco irregular; frequência cardíaca < 80 bpm; pele mosqueada; tempo de enchimento capilar > 2 segundos. 

D) Desconforto respiratório grave; extremidades frias; pulsos finos; hipotensão arterial.  

E) Frequência cardíaca < 100 bpm; pulsos finos; ausência de movimentos respiratórios.  

 

68. Qual das alternativas abaixo NÃO é utilizada na prevenção e no tratamento da apneia do prematuro? 

 

A) Aminofilina 

B) CPAP nasal D) Prednisona 

C) Cafeína E) Posicionamento adequado do recém-nascido 

 

69. Recém-nascido com quatro horas de vida apresenta, desde o nascimento, quadro de taquipneia com frequência 

respiratória de 98 ipm e saturação de 84% sem suporte ventilatório. RN com 38 semanas de idade gestacional, parto 

cesariana na ausência de trabalho de parto prévio. Radiografia de tórax: discreta hiperinsuflação com aumento da 

trama vascular peri-hilar bilateral e pequena lâmina de derrame pleural à direita.  

 A principal hipótese diagnóstica e a conduta indicada nesse momento incluem respectivamente: 

 

A) lesão de ducto torácico – drenagem torácica em selo d’água. 

B) taquipneia transitória – administração de oxigenioterapia e venóclise. 

C) pneumotórax hipertensivo – drenagem torácica em selo d’água. 

D) pneumonia neonatal – administração de ampicilina e gentamicina venosas e surfactante traqueal. 

E) lesão de ducto torácico – dieta com triglicerídeos de cadeia média e acompanhamento com radiografias seriadas. 

 

70. Adolescente procura emergência com queixa de lesões pruriginosas em pele alguns minutos após ingestão de 

camarão. Nega outras queixas. Exame físico sem alterações exceto por placas eritematosas em tronco, membros 

superiores e inferiores.  

 A conduta mais adequada para esse paciente é 

  

A) prescrever anti-histamínico e dar alta com orientações. 

B) administrar adrenalina e observar no hospital por 6 horas. 

C) administrar corticoide e observar no hospital por 12 horas. 

D) prescrever ranitidina e dar alta com orientações. 

E) administrar adrenalina, corticoide e internar para observação. 
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71. Todas abaixo são características clínicas e laboratoriais da síndrome nefrótica, EXCETO 

 

A) Trombocitopenia 

B) Aumento de alfaglobulina-2 D) Hipercolesterolemia 

C) Pressão arterial normal ou alta E) Proteinúria 

 

72. Felipe, 7 meses de idade, foi atendido no pronto atendimento com história de febre baixa e coriza há 3 dias. Vinha 

com tosse há 8 dias. Apresentava primeiro episódio de sibilância e discreta hiperemia membrana timpânica direita. 

A frequência respiratória (FR) foi 34 IRM. O médico que atendeu Felipe prescreveu amoxicilina na dose de 

90mg/Kg/dia, justificando que o paciente estaria com sinusite e pneumonia. Foi orientado retorno em sete dias para 

reavaliação do paciente. 

 Sobre esse atendimento, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Pelas normas do Ministério da Saúde/ OMS, realmente o paciente apresenta o diagnóstico de pneumonia, entretanto a dose 

de amoxacilina deveria ser 50mg/Kg/dia. 

B) Apesar de o diagnóstico de pneumonia não estar correto, como o paciente em questão é um lactente jovem, foi correto o uso 

de amoxacilina na dose de 90mg/Kg/dia pelo quadro de sinusite.  

C) O diagnóstico de bronquiolite viral aguda é possível, e não há evidências do beneficio do uso de beta 2 nem de corticoide 

no seu tratamento. 

D) A presença de sibilância no exame justifica a nebulização com beta 2 e depois  a solicitação de RX dos seios da face para 

confirmar o diagnóstico clínico de sinusite. 

E) No pronto atendimento, devem ser solicitados a radiografia de tórax e o hemograma para definir se há necessidade de 

prescrever amoxicilina. 

 

73. Rosa, 3 anos, chegou à UPA com quadro de equimoses e petéquias disseminadas. A mãe relata apenas que, há duas 

semanas, a criança apresentou resfriado, já superado. Ao exame físico, não foram observadas 

hepatoesplenomegalias ou adenomegalias. Exames laboratoriais mostram hemoglobina, hematócrito e série branca 

normais. A contagem de plaquetas foi 20.000/mm
3
.  

 Qual é o diagnóstico mais provável? 

 

A) Leucemia linfoblástica aguda 

B) Anemia aplástica 

C) Púrpura trombocitopênica imune 

D) Doença meningocócica 

E) Púrpura de Henoch-Schönlein 

 

74. Mateus tem quatro anos de idade e, segundo sua mãe, está apresentando febre há 4 dias. Não apresenta 

comorbidades e tem cartão vacinal completo. Após anamnese e exame físico cuidadosos, o pediatra observou que a 

criança está com bom estado geral e não identificou a causa da febre.  

 Sobre esse quadro clínico, é CORRETO afirmar que 

 

A) se trata de um quadro de febre obscura. 

B) a maioria das crianças com esses quadros têm infecções bacterianas graves. 

C) se trata de um quadro de febre sem sinais localizatórios (FSSL). 

D) Mateus deve ser internado para coleta de exames e início de antibióticos. 

E) se deve prescrever amoxicilina para casa, devido ao elevado risco de bacteriemia oculta. 

 

75. Após a primeira consulta no ambulatório, o pediatra que atendeu Tiago, 5 anos, observou no exame físico que havia  

várias manchas “café-com-leite” na pele (mais de 10, com diâmetro maior que 5 mm) e várias sardas nas regiões 

axilares e inguinais. O pai da criança tem as mesmas lesões cutâneas, segundo a genitora.  

 Diante desse quadro clínico, a principal hipótese diagnóstica levantada pelo pediatra de Tiago é 

 

A) Neurofibromatose tipo 1. 

B) Esclerose tuberosa.  D) Doença de Sturge-Weber. 

C) Neurofibromatose tipo 2. E) Incontinência pigmentar. 

 

76. As infecções bacterianas da pele e seus anexos estão entre os problemas mais comuns da clínica pediátrica. Em 

relação às piodermites, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A erisipela é quase sempre decorrente de uma infecção por S. aureus e envolve os tecidos subcutâneos, sendo mais 

profunda que a celulite. 

B) O impetigo crostoso (não bolhoso) é mais frequente que o bolhoso, sendo causado pelo S. aureus isoladamente  ou S. 

aureus em associação com o estreptococo  beta hemolítico do grupo A. 

C) O eritema da celulite tem limites nítidos, ao contrário da erisipela que não apresenta demarcação evidente do eritema.  
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D) O ectima é uma lesão ulcerada que ocorre, principalmente, na face, causado, especialmente, pelo H influenzae do tipo b, em 

crianças menores de 2 anos. 

E) O tratamento dos impetigos deve ser feito em tempo hábil, a fim de se evitarem as complicações tardias, como febre 

reumática e glomerulonefrite pós-estreptocócica. 

 

77. A maior parte do território brasileiro é considerada região endêmica ou área de risco para febre amarela, com 

exceção das regiões litorâneas de variada extensão.  

 A respeito da febre amarela, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O período de incubação varia entre 30 a 45 dias. 

B) Entre as alterações laboratoriais frequentes, observamos leucocitose intensa, com desvio à esquerda. 

C) A maior parte dos casos apresenta regressão dos sintomas e se recupera após a fase de remissão. 

D) A taxa de letalidade para os pacientes que evoluem para fase tóxica chega até 10%. 

E) A vacina de febre amarela pode ser administrada simultaneamente com a tríplice viral ou tetraviral. 

 

78. Recém-nascido com 35 semanas de idade gestacional e peso ao nascer de 2500g. Via de parto vaginal, Apgar 8 e 9, 

encaminhado ao alojamento conjunto. Evoluiu sem intercorrências e recebeu alta hospitalar com 32 horas de vida e 

icterícia em zona I. A classificação sanguínea materna e do neonato eram semelhantes (A+). No quinto dia de vida, a 

genitora refere coloração bastante amarela dos olhos e da pele do recém-nascido. Ao exame fisico: icterícia até Z V, 

corada, Peso = 2150g. Bilirrubina total na admissão: 24mg/dL 

 No caso relatado, assinale a alternativa CORRETA em relação ao desenvolvimento da Hiperbilirrubinemia 

significativa. 

 

A) O fato de a classificação sanguínea da mãe e do bebê serem semelhantes tranquiliza o profissional de saúde a liberar para 

casa o recém-nascido. Provavelmente essa evolução da hiperbilirrubinemia está ligada a um quadro de sepse, o que justifica 

a dificuldade para amamentar. 

B) A alta hospitalar, antes de 36 horas de vida, é realizada de rotina para os bebês de Alojamento Conjunto, por serem bebês 

saudáveis e estarem em aleitamento materno, fator protetor contra a mortalidade infantil.  

C) A causa mais provável para esse bebê é a deficiência de G-6-PD, pois não há justificativa para o aumento tão elevado de 

bilirrubina, exceto relacionado à genética. 

D) A dificuldade do aleitamento materno com perda de peso maior que 7-8% em relação ao peso de nascimento e à idade 

gestacional de 35 semanas são os principais fatores de risco para o surgimento da hiperbilirrubinemia grave.  

E) O baixo peso ao nascer de 2550g é considerado fator de risco para a hiperbilirrubinemia significante. 

 

79. Qual a conduta adequada para um recém-nascido de termo, com exame clínico normal, genitores têm o VDRL 

positivo 1/4 na admissão da maternidade e realizaram o tratamento com 1 dose semanal de penicilina G benzatina 

de 2.400.000 UI por 3 semanas, 45 dias antes do parto?  

 

A) Solicitar hemograma, VDRL, Rx de ossos longos e LCR do neonato para avaliar início ou não da penicilina cristalina, já 

que o tratamento é considerado inadequado. 

B) Solicitar VDRL do neonato, se negativo ou inferior ao materno, fazer penicilina G benzatina 50.000 UI/Kg em dose única 

IM, já que a mãe foi adequadamente tratada. 

C) Iniciar imediatamente a penicilina cristalina 50.000 UI/Kg/dose 8/8h para o neonato. 

D) Solicitar hemograma, VDRL, Rx de ossos longos e LCR do neonato para avaliar início da antibioticoterapia. Tratar com 

penicilina procaína, se sífilis congênita confirmada e LCR anormal. 

E) Não há indicação de exames, já que a genitora foi adequadamente tratada. 

 

80. Quanto às práticas da assistência ao recém-nascido de termo e com boa vitalidade ao nascer, analise as afirmativas 

abaixo: 
 

I. Se, ao nascimento, o recém-nascido é de termo, está respirando ou chorando e com tônus em flexão, ele deve 

continuar junto de sua mãe. 

II. Orienta-se deixar o recém-nascido em contato pele a pele com a mãe, coberto com tecido de algodão e aquecido. 

Isso favorece o início da amamentação e aumenta a chance de o aleitamento materno exclusivo ser bem sucedido. 

III. O clampeamento tardio do cordão, realizado nos primeiros 20 segundos, é recomendado, pois reduz a anemia com 

3-6 meses de vida. 

 

Está(ão) CORRETA(S) apenas  

 

A) I. B) II.  C) III. D) I e II. E) II e III. 
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MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL 

 

81. O artigo 4º, da Lei N
o
 12.871 de 2013 estabelece que “O funcionamento dos cursos de Medicina é sujeito à efetiva 

implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE)”.  

Nesse mesmo artigo, soletra-se que  

“Ao menos ____ % da carga horária do internato médico na graduação serão desenvolvidos na Atenção Básica e em 

Serviço de Urgência e Emergência do SUS...”.  

Qual alternativa abaixo preenche, CORRETAMENTE, a lacuna acima? 

 

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25  E) 30 

 

82. O Programa Mais Médico, mediante processo seletivo nacional, conseguiu incluir, no SUS, mais de 18 mil 

profissionais em um espaço de dois anos. Grande parte desses médicos foi recrutada por meio de cooperação 

internacional entre os governos do Brasil, de Cuba e da(do) 

 

A) ONU. B) OMS. C) OPAS. D) UNICEF. E) Banco Mundial. 

 

83 A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241 foi aprovada na Câmara Federal e, posteriormente, no Senado, 

como PEC 55, que instituiu o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da 

União, que congela os gastos públicos por um prazo de até  

 

A) 5 anos. B) 10 anos. C) 15 anos. D) 20 anos. E) 25 anos. 

 

84. Observa-se, ao longo da história, a elaboração de vários modelos de causalidade e a de modelos de intervenção do 

processo saúde-doença-cuidado. Em 1976, Leavell e Clark construíram um modelo conhecido como História 

Natural das Doenças.  Nele se estabelecem dois períodos: o de pré-patogênese e o de patogênese e cinco níveis de 

aplicação de medidas preventivas. Sobre esses níveis de aplicação de medidas preventivas, leia os itens abaixo: 

 

I.  Promoção da Saúde 

II.  Proteção Específica 

III.  Diagnóstico Precoce e Pronto Atendimento 

IV.  Limitação da Invalidez 

V.  Reabilitação 
 
Sobre os níveis de aplicação de medidas que ocorrem no período de pré-patogênese, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Todos estão corretos. 

B) Existem, apenas, quatro corretos.  D) Existem, apenas, dois corretos. 

C) Existem, apenas, três corretos. E) Existe, apenas, um correto. 

 

85. O filósofo Tom Beauchamp e o teólogo James Childress publicaram “Princípios da Ética Biomédica” em que 

sugerem princípios éticos envolvendo seres humanos na pesquisa científica. O Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido está diretamente associado ao Princípio da 

 

A) Igualdade. B) Autonomia. C) Beneficência. D) Não-Maleficência. E) Justiça. 

 

86. Para se representar uma série histórica (temporal) da prevalência da Hipertensão Arterial, qual é o gráfico mais 

apropriado? 

 

A) Histograma B) De Setores C) De Barras D) Linear E) Polígono de frequência 

 

87. A glicemia de jejum (mg/dl) e o número de filhos tidos são variáveis, respectivamente, dos tipos: 

 

A) Nominal e ordinal. 

B) Contínua e discreta.  D) Discreta e Contínua. 

C) Quantitativa e qualitativa. E) Categoria e ordinal. 

 

88. A prova do laço deverá ser realizada obrigatoriamente, durante o exame físico, em todos os casos suspeitos de 

dengue. Sobre essa prova, analise os itens abaixo: 
 

I.  A propedêutica envolve desenhar um quadrado de 2,5cm de lado no antebraço. 

II.  Deve ser calculado o valor médio da Pressão Arterial.  

III.  O manguito deve ser insuflado até o valor médio da pressão arterial e, em adulto, mantém-se insuflado por dez 

minutos. 
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IV.  A prova será positiva, se houver 20 ou mais petéquias em adultos na área circunscrita pelo quadrado. 

IV.  Torniquete com garrote pode substituir o esfigmomanômetro no momento da contagem de petéquias. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Todos estão corretos. 

B) Existem, apenas, quatro corretos.  D) Existem, apenas, dois corretos. 

C) Existem, apenas, três corretos. E) Existe, apenas, um correto. 

 

89. Recentemente, a região Sudeste do Brasil vem sendo acometida por surtos de febre amarela. Sobre essa 

enfermidade, analise as sentenças abaixo:  
 

I.  Um paciente que esteve recentemente em uma área acometida por um surto da doença e que apresenta febre há 10 

dias, cefaleia e náuseas deve ser considerado como caso suspeito para febre amarela. 

II.  Uma pessoa infectada com o vírus da febre amarela na região metropolitana de São Paulo, após uma visita ao 

Zoológico Municipal, apresenta a forma urbana da doença.  

III.  A infecção por febre amarela confere imunidade permanente.  

IV.  O quadro clínico típico em geral tem apresentação bifásica, com um período inicial de infecção e um período 

toxêmico. 

V.  Os filhos de mães imunes podem apresentar imunidade passiva e transitória durante seis meses.   
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Todos estão corretas. 

B) Existem, apenas, quatro corretas.  D) Existem, apenas, duas corretas. 

C) Existem, apenas, três corretas. E) Existe, apenas, uma correta. 

 

90. A Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 aprovou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), 

estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). À luz dessa Portaria, sobre a Atenção Básica, analise as assertivas abaixo: 
 

I.  Será a única porta de entrada para o SUS. 

II. Será o Centro de Comunicação da Rede de Atenção à Saúde. 

III. Será a coordenadora do cuidado. 

IV.  Será ordenadora das ações e dos serviços disponibilizados na rede. 

V.  Será ofertada, integral e gratuitamente, a todas as pessoas. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Todas estão corretas. 

B) Existem, apenas, quatro corretas.  D) Existem, apenas, duas corretas. 

C) Existem, apenas, três corretas. E) Existe, apenas, uma correta. 

 

91. Sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), analise os itens abaixo: 
 

I.  A Conferência de Saúde reunir-se-á, a cada quatro anos, com a representação dos vários segmentos sociais em 

cada esfera de governo, exceto no nível municipal. 

II.  O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, é órgão colegiado, composto por representantes do 

governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. 

III.  O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) tem representação no Conselho Nacional de Saúde. 

IV.  O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) não tem representação no Conselho 

Nacional de Saúde.  

V.  A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos 

demais segmentos. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Todos estão corretos. 

B) Existem, apenas, quatro corretos. D) Existem, apenas, dois corretos. 

C) Existem, apenas, três corretos. E) Existe, apenas, um correto. 

 

92. Sobre os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecidos na Lei Nº 8080/90, analise as sentenças abaixo: 
 

I.  A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.  

II.  A vigilância nutricional e a orientação alimentar. 

III. A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.  
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IV. A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a 

saúde e a participação na sua produção.  

V.  A fiscalização e a inspeção de alimentos, de água e de bebidas para consumo humano. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Todas estão corretas. 

B) Existem, apenas, quatro corretas.  D) Existem, apenas, duas corretas. 

C) Existem, apenas, três corretas. E) Existe, apenas, uma correta. 

 

93 O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) constitui uma equipe multiprofissional e 

interdisciplinar, composta por categorias de profissionais da saúde, que atuam na Atenção Básica. De acordo com a 

atual Política Nacional de Atenção Básica, analise os itens sobre os Nasf-AB.  
 

I.  Não se constituem em serviços com unidades físicas independentes ou especiais. 

II.  Não são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo. 

III.  Poderão ser compostos por Médico Acupunturista; Assistente Social; Profissional/Professor de Educação Física; 

Profissional de saúde sanitarista. 

IV.  Atuam, de maneira integrada, para dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico) aos profissionais das equipes de 

Saúde da Família (eSF) e de Atenção Básica (eAB). 

V.  Que sejam membro orgânico da Atenção Básica, trabalhando, de forma horizontal e interdisciplinar, com os 

demais profissionais, garantindo a longitudinalidade do cuidado e a prestação de serviços diretos à população. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Todos estão corretos. 

B) Existem, apenas, quatro corretos.  D) Existem, apenas, dois corretos. 

C) Existem, apenas, três corretos. E) Existe, apenas, um correto. 

 

94. Sobre os Princípios e as Diretrizes do SUS, leia os itens abaixo: 

 

I.  A universalização supõe o direito à saúde para todos, incluindo acesso aos serviços de saúde em todos os níveis da 

assistência. 

II.  A integralidade da assistência é entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos 

e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

III.  A igualdade pressupõe a assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie 

IV.  A hierarquização da rede de atenção representa uma hierarquia do atendimento entre União, estados e municípios. 

V.  A equidade não consta entre os princípios do SUS, seja na Constituição Federal ou na Lei Orgânica da Saúde. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Todos estão corretos. 

B) I, II e III estão corretos.  D) IV está correto. 

C) Apenas I e III estão corretos. E) V está incorreto. 

 

 

PARA RESPONDER A QUESTÃO 95 E A QUESTÃO 96, LEIA O TEXTO A SEGUIR: 

 

 

Objetivou-se conhecer a capacidade diagnóstica de uma enzima A para pacientes com Doença Coronária (DC). 

O resultado da investigação mostrou que de 200 pacientes estudados, 180 tinham DC, tendo o exame para a 

enzima A sido positivo em 172 e destes, 160 eram realmente portadores de DC.  

 

95. Qual o valor da sensibilidade da enzima A para o diagnóstico de Doença Coronariana? 

 

A) 88,9%A B) 40,0% C) 93,0% D) 28,6% E) 90,0% 

 

96. Qual o valor da especificidade da enzima A para o diagnóstico de Doença Coronariana? 

 

A) 88,9% B) 40,0% C) 93,0% D) 28,6% E) 86,0% 
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97. Quais dos seguintes indicadores epidemiológicos podem ser calculados apenas com informações oriundas 

exclusivamente do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e/ou do Sistema de Informação sobre Nascidos 

Vivos (SINASC)? 

 

A) Coeficiente de Mortalidade Geral e Coeficiente de Mortalidade Infantil 

B) Índice (Razão) de Mortalidade Materna e Coeficiente de Letalidade 

C) Índice de Swaroop e Uemura e Coeficiente de Mortalidade Infantil 

D) Coeficiente de Mortalidade Geral e Índice (Razão) de Mortalidade Materna 

E) Coeficiente de Mortalidade Geral e Coeficiente de Letalidade 

 

98. Qual dos estudos epidemiológicos abaixo listados tem maior possibilidade de apresentar vieses de seleção? 

 

A) Coorte 

B) Caso-controle 

C) Correlação ecológica 

D) Série de casos 

E) Transversais 

 

99. Uma doença com elevado coeficiente de letalidade numa dada população é aquela  

 

A) cuja probabilidade de adoecer é alta. 

B) em que o coeficiente de mortalidade também é alto. 

C) que apresenta alta infectividade. 

D) em que a probabilidade de produzir sequelas é alta. 

E) em que o risco de morrer entre os portadores da doença é alto. 

 

100. Abaixo, estão descritas possibilidades de obtenção de indicadores epidemiológicos (a÷b). Assinale aquela 

possibilidade que representa uma taxa de prevalência de Sífilis numa determinada localidade e num determinado 

ano. 

 

A) Número de óbitos por Sífilis ÷ número de pessoas VDRL positivas 

B) Número de óbitos por Sífilis ÷ população exposta ao risco de ser infectada por Sífilis 

C) Número de casos de Sífilis ÷  número de óbitos por Sífilis 

D) Número de óbitos por Sífilis ÷  número total de óbitos 

E) Número de casos de Sífilis ÷ população no meio do ano 
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ATENÇÃO 

 

 

 Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

 Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 100 (cem) questões 

objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, abrangendo 

questões de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Obstetrícia e Ginecologia, Pediatria e 

Medicina Preventiva e Social. 

 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause 

dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal. 

 Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o 

Número de Inscrição. 

 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões da Prova, você receberá um 

Cartão-Resposta com seu Número de Inscrição impresso. 

 As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta. 

 O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com 

tranquilidade. 

 Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 
 
 
 

BOA SORTE! 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


