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Diante de um paciente com anemia normocítica e normocrômica, a primeira 
consideração é tratar-se de: 

A) Anemia associada a medicamentos. 

B) Deficiência combinada de ferro e folato. 
C) Talassemia. 
D) Anemia de doença crônica. 

E) Deficiência de cobalamina. 
 

1) Considere a paciente aqui retratada: (VER IMAGEM) Trata-se de mulher cronicamente 
doente, com tratamento irregular. Dos dados abaixo, os mais prováveis de serem 
encontrados em sua evolução clínica são: 

 

A) Hemoglobina de 7,8 g/L e VCM de 75 fl. 

B) Pulso de 120 bpm e aldolase elevada. 
C) Galactorreia e menorragia. 

D) Hb glicada de 8,7% e obstipação. 

E) Reflexos profundos exaltados e depressão. 
 

2) São dados típicos dos déficits de água e eletrólitos em Cetoacidose Diabética (C.A.D.) e 
Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar (E.H.H.): 

A) sódio (mEq/kg)/ C.A.D. 5 a 13/ E.H.H. 7 a  10 
B) cloreto (mEq/kg)/ C.A.D. 5 a 15/ E.H.H. 3 a  5 
C) potássio (mEq/kg)/ C.A.D. 3 a 5/ E.H.H. 4 a 6 

D) água total (L)/ C.A.D. 9/ E.H.H. 6 

E) água (ml/kg)/ C.A.D. 100 a 200/ E.H.H. 100 
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3) Um homem de 27 anos tem em seu histórico médico, no decorrer de vários anos, os 
seguintes dados: priapismo; colelitíase; osteomielite; acidente vascular encefálico; 
hipertensão pulmonar; úlceras em membros inferiores; retinopatia proliferativa e 
insuficiência renal. É provável que este paciente seja tratado com: 

A) Imunoglobulina e dexametasona. 
B) Insulina e captopril. 
C) Plasmaférese e aspirina. 
D) Prednisona e azatioprina. 

E) Folato e hidroxiureia. 
 

4) Analisando-se casos de pacientes com proteinúria de 24 horas variando de 4 a 6 
gramas, o achado MENOS provável, dos abaixo, é: 

A) Suscetibilidade aumentada a infecções bacterianas. 
B) Estado de hipercoagulabilidade. 
C) Anasarca. 
D) Hipervolemia. 

E) Hiperlipidemia. 
 

5) O exame clínico inicia-se pela parte motora que é avaliada observando-se a fonação 
do paciente, assim como a deglutição. Avalia-se então a faringe e o palato mole em 
repouso e em contração. Realiza-se o reflexo nauseoso bilateralmente. O texto acima 
descreve a propedêutica dos seguintes nervos cranianos: 

A) V e VII. 
B) VIII e IX. 
C) IX e X. 
D) XI e XII. 

E) III e IV. 
 

6) Familiares trazem ao serviço de emergência mulher de 52 anos, por apresentar há 90 
minutos, subitamente, dificuldade em fechar o olho esquerdo e desvio da rima bucal para 
o lado direito. Trata-se de paciente diabética, hipertensa e dislipidêmica em uso irregular 
de anlodipino, glimepirida e sinvastatina. Fuma meio maço de cigarro por dia e é etilista 
social. A pressão arterial é de 150 × 100 mmHg e a glicemia capilar 160 mg/dl. A provável 
conduta terapêutica é prescrever: 

A) aspirina + clopidogrel por via oral. 

B) corticoide por via oral. 
C) rivaroxabana por via oral. 
D) tiamina intramuscular. 

E) alteplase intravenoso. 
 

7) Considere a tabela abaixo que mostra a inter-relação entre manifestações 
morfológicas e clínicas (nefróticas e nefríticas) nas doenças glomerulares: (VER IMAGEM) 
Glomerulonefrite crescêntica, glomerulopatia de lesões mínimas, glomeruloesclerose 
focal e glomerulopatia membranoproliferativa, correspondem, respectivamente, a: 
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A) IV, I, II e III. 
B) III, I, IV e II. 
C) I, III, IV e II. 
D) I, II, III e IV. 

E) IV, II, III e I. 
 

8) As principais características clínicas da síndrome do desconforto respiratório do adulto 
são: 

A) Hipoxemia e opacidades radiológicas pulmonares bilaterais. 
B) Hipoxemia com hipercapnia e congestão pulmonar. 
C) Hipoventilação, hipercapnia e infiltrado intersticial pulmonar difuso. 
D) Hipercapnia e aumento de áreas pulmonares ventiladas e não perfundidas. 

E) Hipoxemia grave e hipertensão pulmonar acentuada. 
 

9) Considere os índices urinários: I. Sódio > 40 mEq/L; II. Fração de excreção de sódio < 
1%; III. Osmolaridade < 350 mOsm/L; IV. Densidade urinária > 1.015. São encontrados, 
nos casos de necrose tubular aguda, com maior probabilidade: 

A) III e IV. 

B) I e III. 
C) I e IV. 

D) II e IV. 

E) I e II. 
 

10) A gasometria caracterizada por pH = 7,60, bicarbonato de 30 mEq/L e pCO₂ de 31 
mmHg será encontrada com maior probabilidade em paciente que apresenta: 

A) insuficiência cardíaca + vômito. 

B) uso crônico de clortalidona + forma grave de polirradiculoneurite. 
C) uremia + embolia de pulmão. 
D) infecção urinária + sepse. 

E) descompensação diabética + asma. 
 

11) Em pacientes com síndrome coronariana aguda que apresentem aumento de 
troponina e CK-MB, com ECG sem elevação do segmento ST, não há evidência de 
benefício no uso de: 

A) Nitroglicerina EV. 
B) Heparina de baixo peso molecular. 
C) Heparina convencional. 
D) Antiplaquetários. 

E) Trombolíticos. 
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12) NÃO é considerado como critério para a definição de sepse o achado de: 

A) ausência de ruídos hidroaéreos abdominais. 
B) glicemia abaixo de 70 mg/dl sem uso de hipoglicemiante oral. 
C) plaquetas abaixo de 100.000/mm ³. 
D) leucócitos em número normal com mais de 10% de formas jovens. 

E) INR > 1,5. 
 

13) Bradicardia, hipersalivação, vômitos, diarreia, sudorese intensa e fasciculações são 
manifestações típicas da intoxicação por: 

A) Cocaína. 
B) Antidepressivos tricíclicos. 
C) Opioides. 
D) Organofosforados. 

E) Anti-histamínicos. 
 

14) Antibióticos que atuam na parede celular e que caracteristicamente apresentam ação 
limitada ou nula contra enterococos incluem: 

A) ampicilina. 
B) oxacilina. 
C) linezolida. 
D) penicilina cristalina. 

E) vancomicina. 
 

15) A síndrome de hipoventilação da obesidade está presente quando um indivíduo com 
IMC > 30 kg/m², sem outras comorbidades, acordado e respirando em ar ambiente, 
desenvolve hipoventilação alveolar, ou seja: 

A) PaO2 < 70 e PaCO2 > 40 mmHg. 
B) Saturação de O2 < 90% e PaO2 < 70 mmHg. 
C) PaCO2 > 45 mmHg. 
D) PaO2 < 70 mmHg. 

E) PaCO2 > 42 mmHg e saturação de O2 < 90%. 
 

16) O tratamento da colite pseudomembranosa geralmente implica administração de: 

A) Enemas de corticosteroide. 
B) Budesonida oral. 
C) Clindamicina ou ciprofloxacino oral ou EV. 
D) Sulfassalazina enema ou oral. 

E) Vancomicina ou metronidazol oral. 
 

17) De acordo com as recomendações da maioria das sociedades de cardiologia, para o 
tratamento da doença cardíaca isquêmica estável, são consideradas drogas de primeira 
linha para a redução dos episódios de angina e melhora da tolerância aos esforços: 

A) Nitratos. 
B) Bloqueadores de canal de cálcio. 
C) Hidralazina com nitrato. 
D) Betabloqueadores. 

E) Bloqueadores de receptor de aldosterona. 
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18) Os marcadores biológicos da artrite reumatoide que são de maior utilidade para se 
estabelecer o grau de atividade da doença são: 

A) Proteína C-reativa e FAN. 

B) Velocidade de hemossedimentação e proteína C-reativa. 
C) Velocidade de hemossedimentação e beta-2-microglobulina. 

D) Proteína C-reativa e anti-DNA nativo. 

E) FAN e anticorpo antipeptídeo cíclico citrulinado. 
 

19) Um homem internado em UTI, com cateter venoso central, apresenta febre e duas 
hemoculturas, periférica e central, positivas para estafilococo coagulase negativo. 
Tratamento empírico deve ser iniciado com: 

A) oxacilina. 
B) ceftriaxona e gentamicina. 
C) vancomicina. 
D) ceftriaxona. 

E) ampicilina e gentamicina. 
 

20) Uma senhora de 39 anos de idade procura o pronto-socorro por estar ictérica há 5 
dias e ter dor em hipocôndrio direito, irradiada para dorso. Refere náuseas e vômitos. 
Nega prurido. Antecedentes pessoais: 4G, 4P, 0A, hipertensão arterial sistêmica, 
dislipidemia. Está em bom estado geral, ictérica e afebril. O abdome é globoso, sendo 
doloroso em epigástrio. Não tem sinais de irritação peritoneal. Hipótese diagnóstica mais 
provável, exame complementar mais pertinente e melhor conduta: 

A) Pancreatite biliar, ressonância magnética e colecistectomia. 
B) Colangite, tomografia e colangiografia endoscópica. 
C) Coledocolitíase, ultrassom e colangiografia endoscópica terapêutica. 

D) Colangiocarcinoma, ressonância magnética e ressecção oncológica. 

E) Coledocolitíase, tomografia e colecistectomia. 
 

21) Um senhor de 32 anos procura o pronto-socorro com queixa de dor epigástrica 
irradiada para dorso há 2 dias, com piora progressiva, acompanhada de náuseas e 
vômitos. Nega febre. Pulso = 110 bpm; PA = 130 x 90 mmHg; T = 36,5°C. O abdome está 
distendido, sendo difusamente doloroso e tendo descompressão brusca positiva. Exames: 
leucócitos = 18.000/mm³, com desvio à esquerda; creatinina = 1,0 mg%; amilase = 1.020 
U/L; lipase = 2.030 U/L. A radiografia de abdome mostra distensão de alças de delgado, 
sem pneumoperitônio. Internado, a conduta inicial para este doente deve ser: 

A) Hidratação e analgesia. 
B) Laparoscopia diagnóstica. 
C) Laparotomia exploradora. 
D) Antibiótico, sondagem gástrica e vesical, analgesia. 

E) Passagem de sonda gástrica, hidratação e antibiótico. 
 

22) Um senhor de 67 anos de idade queixa-se de fraqueza, perda de peso (cerca de 10 
kg) e cólicas em mesogástrio, há cerca de 6 meses. Nega náuseas, vômitos, 
empachamento pós-prandial, sensação de plenitude gástrica precoce, alteração do 
hábito intestinal, febre ou dispneia. Antecedentes pessoais: hipertensão arterial sistêmica 
tratada. Está um pouco emagrecido e descorado e seu estado geral é de regular a bom. 
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Abdome: indolor, sem distensão, sem massas palpáveis. Toque retal: sem alterações. Hb: 
9,0 mg%; Ht: 35%; leucócitos: 9.500/mm³, plaquetas: 300.000/mm³. Hipótese diagnóstica 
mais provável: 

A) Neoplasia de estômago. 

B) Leucemia. 
C) Neoplasia de reto baixo. 

D) Neoplasia de cólon direito. 

E) Neoplasia de cólon esquerdo. 
 

23) Um paciente de 42 anos tem hérnia inguinal direita, redutível, há 3 anos. Chega ao 
pronto-socorro relatando encarceramento há 7 horas. O exame revela hérnia inguinal 
direita encarcerada, com hiperemia e muita dor local. O abdome está distendido, mas 
sem evidência de peritonismo. O paciente está estável hemodinamicamente. Conduta: 

A) Analgesia e observação clínica. 
B) Inguinotomia direita. 
C) Redução manual sob sedação. 
D) Laparotomia mediana. 

E) Analgesia e redução manual. 
 

24) Um paciente de 32 anos de idade, tabagista de longa data, chega ao pronto-socorro 
com queixa de dor abdominal de início súbito, há 6 horas, seguida de febre, vômitos e mal- 
estar. Está no 14º pós-operatório de artroplastia de joelho, devido a lesão ligamentar 
traumática. Está descorado e com fácies de dor. Pulso: 130 bpm; PA: 90 × 70 mmHg. DB + 
em todo o abdome. Hipótese diagnóstica mais provável e conduta correspondente: 

A) Úlcera péptica, sutura. 
B) Abdome agudo vascular, arteriografia. 
C) Abdome agudo vascular, laparotomia exploradora. 
D) Neoplasia gástrica, gastrectomia. 

E) Síndrome de Olgivie, colonoscopia descompressiva. 
 

25) O megaesôfago chagásico é classificado de acordo com o calibre esofágico e a 
“quebra do eixo esofágico”. Tal classificação determina a conduta cirúrgica. A melhor 
operação para o tratamento do megaesôfago de calibre aumentado, mas sem quebra do 
eixo esofágico, é: 

A) Serra-Dória. 
B) Nissen. 
C) Esofagectomia distal. 

D) Esofagectomia total. 

E) Heller-Pinotti. 
 

26) Um paciente de 24 anos de idade apresenta nevo de 2 cm de diâmetro no dorso. 
Realizada biópsia excisional marginal, que veio compatível com melanoma, com Breslow 
de 3 mm. No estadiamento com tomografia de abdome, tórax e crânio, foi achado 
nódulo pulmonar compatível com metástase. Próximo passo: 

A) linfonodo sentinela. 
B) ampliação de margens para 2 cm. 

C) biópsia do nódulo pulmonar. 

D) ampliação de margens para 3 cm. 
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E) ampliação de margens e linfonodo sentinela. 
 

27) Um paciente de 40 anos de idade está no quarto pós-operatório de hernioplastia 
inguinal direita à Lichtenstein, feita sob raquianestesia. Queixa-se de muita cefaleia e de 
vômitos frequentes. Está descorado e desidratado. A ferida operatória tem discreta 
hiperemia. Nega dor abdominal. Conduta mais apropriada: 

A) Blood patch. 

B) Benzodiazepínicos e analgésicos. 
C) Analgésicos e antibioticoterapia tópica. 
D) Antibioticoterapia oral. 

E) Suspensão de opioides prescritos e reforço com analgésicos simples, mais frequentes. 
 

28) Vítima de queda de motocicleta, um rapaz de 22 anos teve fratura fechada de rádio, 
com esmagamento. Inicialmente, o pulso periférico distal à lesão era normal à palpação. 
Cerca de 3 horas após, o paciente começa a queixar-se de formigamento e dor no braço 
e na mão e a apresentar edema progressivo do membro. O pulso fica fino, claramente 
assimétrico em relação ao outro membro. Conduta: 

A) elevação do membro e reanimação volêmica mais agressiva. 

B) fixação interna da fratura, com extrema urgência. 
C) ultrassom Doppler do membro. 
D) fasciotomia. 

E) angiotomografia. 
 

29) Um paciente de 35 anos, vítima de colisão auto x auto, chega ao pronto-socorro, com 
os seguintes dados: A: Intubação orotraqueal. B: Murmúrio vesicular presente 
bilateralmente, saturação de O2: 98%. C: Pulso: 110 bpm; PA: 100 x 70 mmHg; tempo de 
enchimento capilar: 2s, pelve estável, toque retal sem alterações. D: Glasgow: 3T. E: 
Escoriações múltiplas em dorso. Passada sonda de Foley, retornou diurese francamente 
hematúrica. Conduta: 

A) Uretrocistografia retrógrada. 

B) Irrigação vesical. 
C) Laparoscopia diagnóstica. 
D) FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma). 

E) Tomografia de abdome. 
 

30) Um paciente de 32 anos de idade, vítima de queda de motocicleta em alta 
velocidade, sem capacete, chega ao pronto-socorro nas seguintes condições: A: Grande 
quantidade de sangue na boca, com muita dificuldade de aspiração com aspirador rígido. 
B: Murmúrio vesicular presente, com roncos difusos bilateralmente; saturação de O2: 
83%. C: Pulso: 110 bpm; PA: 100 × 70 mmHg. D: Glasgow: 13. E: Fratura exposta de 
maxilar e mandíbula, com muito sangramento. Conduta imediata: 

A) intubação com fibroscópio na sala de emergência. 
B) traqueostomia por punção. 
C) cricotireoidostomia cirúrgica na sala de emergência. 
D) máscara de oxigênio em alto fluxo, aspiração da via área e arteriografia de emergência. 

E) ventilação com máscara laríngea até preparo da sala operatória, para via aérea 
cirúrgica. 
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31) Um senhor de 62 anos de idade, agricultor, natural e procedente de Juazeiro (Bahia), 
etilista de 2 doses de aguardente por dia e tabagista de fumo de corda (não sabe 
informar a quantidade, mas tem o costume de mascar o fumo quando não está 
fumando), queixa-se de afta na língua há 3 meses. Trata-se de ferida de, 
aproximadamente, 1 cm, à esquerda, que não melhorou com o uso de pomada receitada 
pelo farmacêutico. Há 1 mês, notou íngua abaixo da mandíbula, também à esquerda, 
dolorosa e endurecida de, aproximadamente, 2 cm. Principal hipótese diagnóstica: 

A) reação alérgica ao fumo de corda. 
B) carcinoma basocelular de língua, com linfonodomegalia por infecção local. 
C) lesão aftoide infectada, com linfadenite reacional. 

D) carcinoma epidermoide de língua, com metástase cervical. 

E) blastomicose. 
 

32) Vítima de queda de 6 metros de altura, um operário de 45 anos chega ao pronto- 
socorro por transporte aéreo, com suspeita de lesão vertebromedular. Avaliação na sala 
de emergência: A: Via aérea pérvia. B: Murmúrio vesicular presente bilateralmente; 
saturação de O2: 98%, com máscara de O2. C: Pulso: 90 bpm, PA: 130 × 80 mmHg; sem 
sangramento externo. D: Glasgow: 15; comprometimento da sensibilidade e da 
motricidade de membros inferiores. E: Hematoma em dorso, ao nível de L1. Durante a 
avaliação inicial, a prancha rígida deve ser retirada: 

A) após as radiografias ou tomografias apropriadas. 

B) logo que possível, geralmente durante a avaliação secundária, e o paciente 
movimentado apenas em monobloco. 
C) imediatamente, se o paciente não tiver dor cervical, já que tem Glasgow 15. 
D) apenas após a avaliaçãodo neurocirurgião ou do ortopedista, por ordem de um deles. 

E) apenas quando o doente já estiver no centro cirúrgico, pronto para a fixação da 
coluna. 

 

33) O trauma de bacia pode causar hemorragias letais ou cursar com outras 
complicações, como impotência ou lesão de uretra ou bexiga. Um homem de 54 anos de 
idade teve diagnóstico de fratura de bacia após colisão automobilística. Está estável e 
normal hemodinamicamente, em ventilação espontânea, e não tem lesões associadas 
significativas. Queixa-se de dor em hipogástrio e tem uretrorragia. Lesão mais provável e 
melhor forma de investigação: lesão de 

A) bexiga extraperitoneal; cistografia. 

B) uretra; urografia excretora. 
C) bexiga intraperitoneal; tomografia de abdome. 
D) uretra; tomografia de abdome. 

E) uretra; uretrocistografia retrógrada. 
 

34) Um homem de 43 anos, tabagista desde os 13 anos, deu entrada no pronto-socorro 
com dor e lesão no hálux direito. No exame físico, nota-se diminuição da temperatura do 
membro inferior direito, a perfusão do mesmo pé é mais lenta (o enchimento capilar é 
maior que 6s) e os pododáctilos têm cianose móvel. Não se palpa pulso poplíteo, nem 
tibial anterior nem posterior em nenhum dos lados. Diagnóstico etiológico mais provável: 

A) Arterite idiopática. 
B) Tromboangeíte obliterante. 
C) Arterite de Takayasu. 
D) Aterosclerose. 

E) Embolia arterial. 
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35) Uma moça de 20 anos de idade, vítima de colisão de auto, chega ao pronto-socorro 
hipotensa, mas responde inicialmente à administração de volume. A tomografia revela 
subluxação C5/C6 e fratura de ramo púbico. Não tem lesões na cabeça, tórax, abdome, 
extremidades nem partes moles. Na unidade de tratamento intensivo, volta a apresentar 
hipotensão. Pulso: 55 bpm, PA: 80 × 50 mmHg, saturação de O2: 99%. Recebe 2 litros de 
solução cristaloide e a saturação cai para 88%. O enchimento capilar é menor que 2 
segundos e as extremidades não estão frias. Melhor tratamento para a hipotensão desta 
doente, neste momento: 

A) corticoides. 

B) laparotomia exploradora. 
C) vasopressores. 
D) transfusão sanguínea 1:1:1 (papa de hemácias, plasma fresco e plaquetas). 

E) lençol pélvico ou embolização de vasos de bacia. 
 

36) Uma senhora de 79 anos de idade queixa-se de dor abdominal em cólica, distensão 
abdominal e parada de eliminação de gases e fezes há 5 dias. Nega vômitos ou febre. 
Refere que nos últimos 4 meses vem evacuando a cada 3 dias, graças à utilização 
frequente de laxativos. Nega perda de peso. É hipertensa e diabética. Foi submetida a 
gastrectomia subtotal, por doença péptica, há muitos anos. Está em bom estado geral, 
corada, mas desidratada. O abdome está distendido, mas é flácido e não se palpam 
massas. É doloroso à palpação profunda, mas não tem sinais de irritação peritoneal. Não 
há sinais de hérnia na região inguinocrural. Toque retal: sem massas e sem fezes na 
ampola. Feita a radiografia de abdome mostrada a seguir. (VER IMAGEM) Principal 
hipótese diagnóstica e melhor tratamento: 

 

A) Tumor reto/sigmoide - Cirurgia de Hartmann. 
B) Pseudo-obstrução de cólon - Colonoscopia descompressiva. 
C) Tumor de cólon direito - Colectomia direita. 

D) Abdome agudo obstrutivo por aderências - Laparotomia exploradora para lise de 
bridas. 

E) Íleo biliar - Laparotomia exploradora com enterotomia e retirada do cálculo. 
 

37) Em relação à dor abdominal aguda, é correto afirmar: 

A) A dor da apendicite aguda é inicialmente epigástrica e, na maioria das vezes, 
precedida de febre alta com calafrios. 
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B) Em cerca de 95% dos casos, a dor abdominal decorrente de rotura de aneurisma da 
aorta abdominal associa-se também a dor lombar. 
C) A dor da úlcera duodenal perfurada caracteriza-se por ser de forte intensidade, 
inicialmente no epigástrio, e irradiar-se para a fossa ilíaca esquerda, simulando 
diverticulite aguda, o que caracteriza a síndrome de Valentino. 
D) Dor intensa no hipocôndrio direito por mais de 6 horas, associada a icterícia com 
predomínio de bilirrubina direta e elevação de fosfatase alcalina, pode caracterizar 
síndrome de Mirizzi. 
E) Pacientes com dor epigástrica e suspeita de pancreatite aguda devem ser submetidos, 
rotineiramente, a tomografia de abdome com contraste, ainda na emergência. 

 

38) Um senhor de 89 anos de idade apresenta obstrução intestinal por câncer de reto 
estadiado por tomografia de abdome com contraste. Não tem evidências de peritonite. É 
portador de doença pulmonar obstrutiva crônica grave e insuficiência cardíaca e renal. A 
melhor opção de tratamento da obstrução intestinal é: 

A) Colostomia em ângulo hepático, por incisão mínima em hipocôndrio direito. 
B) Colostomia por laparotomia mediana. 

C) Prótese plástica autoexpansível. 

D) Ressecção abdominoperineal de reto com reconstrução primária e colostomia de 
proteção. 

E) Sonda de Fouchet. 
 

39) Uma senhora de 42 anos de idade foi submetida à histerectomia há 3 anos, por 
mioma. Chega ao pronto-socorro com queixa de distensão abdominal, vômitos e parada 
de eliminação de gases e fezes há 1 dia. O hemograma e o lactato são normais. No 
exame do abdome, não há sinais de peritonite. A tomografia mostra obstrução parcial no 
delgado, com um ponto de transição que pode corresponder à brida ou hérnia interna. É 
CORRETO afirmar que: 

A) Provavelmente, o quadro irá evoluir para intussuscepção. 

B) Caso haja remissão do quadro com tratamento clínico, a chance de recorrência é 
menor que 10%. 
C) Está indicado o uso de antibióticos intravenosos. 
D) Provavelmente a paciente não irá necessitar de cirurgia nesta internação. 

E) Está indicado o uso de sonda nasogástrica por mais de 48 horas. 
 

40) A tabela abaixo correlaciona alguns agentes tóxicos com seus respectivos antídotos. 
(VER IMAGEM) Os itens marcados como A, B, C e D correspondem, respectivamente, a: 

 

A) D-penicilamina, cianeto, betabloqueadores e N-acetilcisteína. 

B) Desferroxamina, cianeto, insulina e N-acetilcisteína. 
C) Desferroxamina, metanol, insulina e azul de  metileno. 
D) D-penicilamina, metanol, insulina e azul de  metileno. 

E) Desferroxamina, cianeto, betabloqueadores e N-acetilcisteína. 
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41) Na taquicardia ventricular sem pulso a melhor opção de manejo consiste em realizar 
a: 

A) Desfibrilação ventricular nas doses de 0,5, 1 e 1 J/kg. 
B) Desfibrilação ventricular nas doses de 1,2 e  4 J/kg. 
C) Desfibrilação ventricular nas doses de 2,4 e  4 J/kg. 
D) Cardioversão sincronizada na dose de 0,5 a 1 J/kg. 

E) Cardioversão sincronizada na dose de 2 a 4 J/kg. 
 

42) Um lactente de 2 anos é levado ao pronto-socorro com quadro de respiração ruidosa 
e dificultosa há 2 dias. Esteve bem até há 3 dias, quando apresentou um pico febril de 
38,5°C associado à tosse e coriza clara. Nega outros sintomas. Ao exame, a criança 
apresenta-se em bom estado geral, alerta e afebril. Observa-se desconforto respiratório 
discreto e estridor inspiratório com murmúrio vesicular normal e sem ruídos adventícios à 
ausculta. O RX de tórax mostra que a coluna aérea subglótica apresenta o sinal de “torre 
de igreja”. O provável causador deste quadro é: 

A) Estreptococo do grupo A. 

B) Streptococcus pneumoniae. 
C) Haemophilus influenzae. 
D) Vírus parainfluenza. 

E) Vírus sincicial respiratório. 
 

43) A área pulmonar onde mais comumente ocorrem atelectasias numa criança é o lobo: 

A) superior esquerdo. 
B) superior direito. 
C) inferior esquerdo. 
D) médio direito. 

E) inferior direito. 
 

44) Um paciente internado numa unidade pediátrica apresenta os seguintes resultados 
laboratoriais: Na: 136 mEq/L; Cl: 104 mEq/L; K: 4 mEq/L; ureia: 45 mg/dl; creatinina: 0,9 
mg/dl e glicemia: 90 mg/dl. A osmolaridade sérica deste paciente é aproximadamente de: 

A) 300. 

B) 310. 
C) 284. 

D) 270. 

E) 290. 
 

45) São causas de alcalose metabólica cloridro-responsiva (cloro urinário < 15 mEq/L) 
todas as abaixo, EXCETO: 

A) Fibrose cística. 
B) pós-hipercapneica. 
C) sonda nasogástrica aberta. 
D) síndrome de Cushing. 

E) uso de diuréticos de alça. 
 

46) Uma criança de 9 meses tem história de ter tido contato próximo com caso 
confirmado de hepatite A há 10 dias. Para a profilaxia desta criança, recomenda-se: 
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A) Apenas medidas de suporte, pois o contato ocorreu há mais de 7 dias. 

B) Administração de imunoglobulina humana normal, pois o contato foi há menos de 14 
dias. 
C) Administração de imunoglobulina humana intravenosa, pois, apesar de o contato ter 
ocorrido há mais de 7 dias, a via intravenosa pode promover a prevenção da doença. 
D) Administração de vacina contra hepatite A, pois o contato foi há menos de 14 dias. 

E) Administração de imunoglobulina específica anti-hepatite A. 
 

47) A respeito da anemia fisiológica do lactente, pode-se afirmar todas as abaixo, 
EXCETO: 

A) Atinge o pico entre 8 e 12 semanas de vida no recém-nascido de termo e entre 3 e 6 
semanas de vida no recém-nascido prematuro. 
B) A suplementação de ferro pode abreviar o tempo de anemia nos recém-nascidos de 
termo. 
C) No nadir da anemia, nos lactentes prematuros, a concentração de hemoglobina pode 
atingir valores de 7 a 9 g/dl. 
D) A abordagem terapêutica dos bebês nascidos prematuramente pode envolver a 
administração de concentrado de glóbulos para aqueles com baixo ganho ponderal, 
dificuldade respiratória e elevação da frequência respiratória. 
E) Decorre, entre outros motivos, da menor vida média das hemácias dos lactentes 
jovens. 

 

48) A síndrome da morte súbita ainda é um problema significativo nos lactentes. Sobre 
esta síndrome todas as afirmações abaixo estão corretas, EXCETO: 

A) Nos casos confirmados parece haver uma redução da reatividade dos receptores de 
serotonina. 
B) São fatores de risco: pais fumantes, sexo masculino, imunização incompleta e uso de 
travesseiros e rolinhos no berço. 
C) É possível observar a presença de quadro petequial em até 95% dos casos e a 
presença de edema pulmonar é também frequente. 
D) A posição supina ao dormir proporcionou uma redução de 60 a 70% dos casos. 

E) O uso noturno de chupeta eleva o risco de ocorrência da síndrome. 
 

49) Um menino com 3 anos de idade apresentou quadro de disenteria após comer um 
queijo comprado em uma barraca à beira da estrada. O exame identificou Escherichia coli 
O157:H7. O médico demonstrou preocupação com o risco da seguinte complicação: 

A) encefalite. 
B) intussuscepção. 
C) síndrome hemolítico-urêmica. 
D) intolerância crônica à lactose. 

E) intolerância crônica à proteína do leite de vaca. 
 

50) Uma recém-nascida (RN) com peso de nascimento de 3.200 g, filha de mãe 
adolescente e usuária de drogas injetáveis que não realizou pré-natal, com teste de HIV, 
realizado à admissão na maternidade, negativo, apresenta VDRL (Venereal Disease 
Research Laboratory) de 1/16 e TPHA (Treponema Pallidum Haemagglutination Assay) 
positivo. A mãe apresentava VDRL 1/32 e TPHA reagente. Além das outras sorologias, Rx 
de ossos longos, hemograma, fundo de olho e triagem auditiva, está indicada terapêutica 
com 
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A) penicilina cristalina durante 10 dias, independentemente do resultado do liquor. 
B) penicilina cristalina durante 14 dias, sem indicação para coleta de liquor. 
C) penicilina benzatina durante 14 dias, se resultado do liquor com VDRL positivo. 
D) cefalosporina de terceira geração durante 14 dias, se liquor com VDRL positivo. 

E) cefalosporina de terceira geração durante 10 dias, independentemente do resultado do 
liquor. 

 

51) O uso terapêutico de imunoglobulina humana intravenosa está indicado nas doenças 
abaixo, EXCETO 

A) síndrome de Guillain Barré. 
B) doença de Kawasaki. 
C) púrpura trombocitopênica imunológica. 
D) anemia autoimune. 

E) anemia microesferocítica. 
 

52) Uma adolescente moradora na cidade de Campinas em São Paulo, com 15 anos de 
idade, apresenta ao exame clínico um pequeno aumento da glândula tireoide tendo sido 
submetida a exames que revelaram T3 e T4 livre normais e TSH elevado. O diagnóstico 
mais provável é: 

A) Tireoidite de Hashimoto. 
B) Bócio endêmico. 
C) Adenoma hipofisário. 
D) Hipotireoidismo central. 

E) Doença de Graves. 
 

53) Uma adolescente moradora na cidade de Campinas em São Paulo, com 15 anos de 
idade, apresenta ao exame clínico um pequeno aumento da glândula tireoide tendo sido 
submetida a exames que revelaram T3 e T4 livre normais e TSH elevado. Nesse caso, 
espera-se encontrar no exame de sangue: 

A) TSH baixo após teste com TRH. 
B) Deficiência de TBG. 
C) Deficiência de iodo. 
D) Anticorpos antitireoperoxidase. 

E) Anticorpos antirreceptor de TSH. 
 

54) Uma das importantes medidas em sala de parto no processo de reanimação, 
especialmente do recém-nascido com menos de 37 semanas e de todos os que 
necessitam de cuidados, com influência no prognóstico, é prover calor para a 
manutenção da temperatura corpórea. Para tanto, recomenda-se que a temperatura 
ambiente seja de ...... e a temperatura corpórea se mantenha entre ...... e........ , em graus 
Celsius (°C). Completam, respectivamente, as lacunas: 

A) 23; 35 e 36. 

B) 26; 36,5 e 37. 
C) 23; 36,5 e 37. 
D) 26; 35 e 36. 

E) 23; 36 e 36,5. 
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55) Uma gestante, primigesta, 30 anos de idade, 38 semanas de gestação está em 
trabalho de parto sem intercorrências prévias e a cardiotocografia fetal revela alterações 
da vitalidade. Líquido claro. Indicado parto cesáreo. (VER IMAGEM). Conforme o fluxo 
para a reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, acima esquematizado, 
as medidas correspondentes ao passo A são: 

 

A) estímulo tátil em solas do pés e dorso e oferta de oxigênio com máscara aberta (3 
litros). 
B) estímulo tátil em solas do pés e dorso e ventilação com pressão positiva com oxigênio 
(3 litros). 
C) oferta de oxigênio com máscara aberta (3 litros) e medida de saturação de oxigênio 
em membro superior direito. 
D) ventilação com pressão positiva sem oxigênio e medida de saturação do oxigênio em 
membro superior direito. 
E) ventilação com pressão positiva com oxigênio (3 litros) e medida de saturação de 
oxigênio em membro superior esquerdo. 

 

56) Um menino com 11 anos de idade recebe o diagnóstico de escarlatina. O agente 
etiológico e o possível tratamento são, respectivamente: 

A) Streptococcus do grupo A; amoxacilina. 
B) Arcanobacterium haemolyticum; amoxacilina-clavulanato. 
C) Haemophilus influenzae; amoxacilina-clavulanato. 

D) Streptococcus do grupo B; amoxacilina. 

E) Streptococcus do grupo D; amoxacilina-clavulanato. 
 

57) Relação correta entre o antimicrobiano e seu mecanismo de ação: 

A) Antimicrobiano - Macrolídeo; Mecanismo de ação - atua na formação da parede 
celular. 
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B) Antimicrobiano -Tetraciclina; Mecanismo de ação - atua na integridade da membrana 
celular. 
C) Antimicrobiano - ß lactâmico; Mecanismo de ação - atua na formação da parede 
celular. 
D) Antimicrobiano - Glicopeptídeo; Mecanismo de ação - inibe a síntese proteica no 
interior da célula. 
E) Antimicrobiano - Aminoglicosídeo; Mecanismo de ação - atua na integridade da 
membrana celular. 

 

58) Dados de 2014 do IBGE apontam a Taxa de Mortalidade Infantil no Brasil de 14,4. O 
valor refere-se a número de óbitos em crianças 

A) menores de 1 ano pelo número total de nascimentos naquele ano. 
B) menores de 5 anos pelo número total de nascimentos naquele ano. 
C) menores de 1 ano pelo número de nascidos vivos naquele ano. 
D) menores de 1 ano por mil nascidos  vivos. 

E) menores de 5 anos por mil nascidos  vivos. 
 

59) O esquema abaixo representa a circulação. (VER IMAGEM) A denominação da 
estrutura assinalada no retângulo em destaque é 

 

A) ducto arterioso. 
B) comunicação dos grandes vasos. 
C) truncus médio da pulmonar. 

D) ramo sistêmico da pulmonar. 

E) ramo acessório da pulmonar. 
 

60) No ciclo menstrual normal, espera-se encontrar: 

A) Fase lútea de 21 dias, com LH e progesterona em altas concentrações. 

B) Fase proliferativa de cerca de 14 dias, em que há FSH elevado, estrogênio em ascensão 
e progesterona baixa. 
C) Fase proliferativa de 10 dias, com altas concentrações de progesterona e LH. 

D) Fase lútea de cerca de 14 dias, com FSH elevado, estrogênio baixo e progesterona 
baixa. 
E) Pico ovulatório ao redor do 10º dia do ciclo, quando há o pico do FSH e valores de LH 
baixos. 
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61) Segundo a lei no 9.263 de 1996, que trata do tema Planejamento Familiar, é 
permitida a esterilização voluntária em 

A) mulheres nas quais a gestação se configure risco de complicações graves, desde que 
atestada por um médico responsável e aguardado prazo de 90 dias entre a consulta e o 
procedimento de esterilização. 
B) homens e mulheres com sociedade conjugal, em que um dos cônjuges expresse por 
escrito vontade de contracepção definitiva, após prazo mínimo de 60 dias entre a 
manifestação da vontade e o ato cirúrgico. 
C) mulheres durante cesárea eletiva sem intercorrências, desde que tenham pelo menos 2 
cesáreas anteriores, com pelo menos 2 filhos vivos. 
D) mulheres acima de 35 anos de idade, com pelo menos 1 filho vivo, desde que haja 
consentimento do cônjuge, com prazo mínimo de 30 dias entre a manifestação da 
vontade e o ato cirúrgico. 
E) homens e mulheres com mais de 25 anos de idade ou com pelo menos 2 filhos vivos, 
com prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico. 

 

62) Joana tem 22 anos e não usa nenhum método contraceptivo. Há 20 horas teve 
relação sexual com seu namorado, mas não usou preservativo. Refere ciclos menstruais 
regulares de 30 dias e sua última menstruação ocorreu há 3 semanas. Não deseja 
gravidez nesse momento. Qual deve ser a orientação médica? 

A) Orientar a paciente a realizar teste de gestação se houver atraso menstrual, já que o 
prazo de ação da pílula do dia seguinte já foi ultrapassado. 
B) prescrever análogo de GnRH 1 ampola IM para uso imediato. 
C) Prescrever levonorgestrel 1,5 mg, via oral, para uso imediato. 

D) Tranquilizar a paciente já que o risco de gestação é muito baixo devido ao período do 
ciclo em que ocorreu a relação sexual. 
E) Prescrever pílula de estrogênio e progestagênio de média dose, 2 comprimidos de 
8/8h por 3 dias. 

 

63) Paciente de 35 anos, assintomática, traz resultado de colposcopia com pequena área 
tênue de epitélio acetobranco às 12h, totalmente visível. A biópsia mostra cervicite 
crônica. A pesquisa de HPV foi negativa. A conduta a seguir deve ser 

A) retirar por conização clássica. 
B) cauterizar com ácido acético. 
C) cauterizar com eletrocautério. 

D) apenas orientar a paciente a manter a rotina ginecológica. 

E) ressecar com cirurgia de alta frequência. 
 

64) Casal de 33 anos, queixa de infertilidade há 5 anos. Durante a investigação 
diagnóstica, observou-se espermograma com concentração normal de espermatozoides, 
com 50% de mobilidade rápida. A histerossalpingografia mostrou parada de progressão 
do contraste na porção proximal de ambas as tubas. Está indicado a realização de 

A) fertilização in vitro. 
B) injeção intracitoplasmática de espermatozoides. 
C) laparoscopia para abertura das fimbrias tubárias. 
D) inseminação intrauterina. 

E) indução de ovulação com citrato de clomifeno e coito programado. 
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65) Mulher com conteúdo vaginal flocular, fluido, esbranquiçado e homogênio. O pH 
vaginal é de 6. O exame a fresco mostra raros polimorfonucleares e células epiteliais 
escamosas recobertas por grande número de cocobacilos. O diagnóstico é: 

A) Candidíase. 

B) Tricomoníase. 
C) Vaginose bacteriana. 

D) Vaginite citolítica. 

E) Vaginite inflamatória. 
 

66) Mulher de 72 anos, hígida, refere saída de pequena quantidade de sangue pela 
vagina há um dia. Esse sangramento mancha a sua roupa, mas não apresenta coágulos e 
não é acompanhado de cólicas. A causa mais frequente dessa queixa clínica é 

A) carcinossarcoma de endométrio. 
B) atrofia endometrial. 
C) pólipo endometrial. 
D) adenocarcinoma de endométrio. 

E) sarcoma uterino. 
 

67) Mulher de 44 anos, 6 Gesta, 6 Para, refere aumento do fluxo menstrual há um ano. Os 
ciclos são regulares a cada 28 dias e a duração é de 6 dias. No exame físico, observa-se o 
útero aumentado de tamanho em cerca de três vezes, superfície regular, móvel. Anexos 
normais. A ultrassonografia pélvica revela útero globalmente aumentado, com ecotextura 
difusamente heterogênea, com volume de 300 cm³, eco endometrial homogêneo com 
espessura de 7 mm e ovários normais. A causa mais provável da queixa clínica é: 

A) Pólipo uterino. 
B) Endometriose. 
C) Sangramento disfuncional. 
D) Mioma uterino. 

E) Adenomiose. 
 

68) Durante consulta pré-natal observa-se tipagem materna A, RH negativo, DU negativo 
e paterna O, Rh positivo. O teste de Coombs indireto é negativo. Deve-se 

A) prescrever vacina anti-RH para a mãe somente após parto normal ou abortamento. 

B) realizar teste de Coombs no recém-nascido e se negativo, prescrever vacina anti-RH 
para a mãe. 
C) realizar amniocentese na 28ª semana para verificar isoimunização RH. 
D) prescrever imunoglobulina anti-D para o recém-nascido, se ele for RH negativo. 

E) prescrever imunoglobulina anti-D para a mãe na 28ª semana e após o parto se o 
recém-nascido for RH positivo. 

 

69) Mulher de 28 anos de idade, assintomática, faz consulta pré-concepção planejando 
engravidar. O toque vaginal mostra anexo direito aumentado 2 vezes de tamanho, 
endurecido, indolor e móvel. Anexo esquerdo normal. A ultrassonografia mostra cisto 
complexo de 4 cm no ovário direito, com área central hiperecogênica de 2 cm, líquido 
denso, pontos produtores de sombra acústica e algumas septações. De acordo com a 
epidemiologia e as características ecográficas desse tumor, pode-se supor que se trata de 

A) teratoma cístico benigno. 

B) endometrioma. 
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C) tumor da granulosa. 

D) carcinoma seroso. 

E) carcinoma mucinoso. 
 

70) O fluxo papilar funcional é caracterizado por ser: 

A) Espontâneo, uniductal, bilateral e esverdeado. 
B) Não espontâneo, multiductal, unilateral e seroso. 
C) Não espontâneo, multiductal, bilateral e multicolorido. 

D) Provocado por expressão, uniductal, unilateral e seroso. 

E) Espontâneo, poliductal, unilateral e translúcido. 
 

71) Nos casos de descolamento prematuro de placenta existe sofrimento fetal agudo em 
decorrência de 

A) coagulação intravascular disseminada do feto. 
B) perda sanguínea aguda materna com hipóxia fetal. 
C) hemoâmnio. 
D) perda sanguínea aguda fetal. 

E) consumo de fatores de coagulação do feto. 
 

72) Gestante de 18 semanas vem para primeira consulta de rotina e o obstetra encontra 
altura uterina de 25 cm. Há suspeita de: 

A) Insuficiência placentária. 
B) Infecção congênita. 
C) Oligoâmnio. 

D) Erro de data. 

E) Amniorrexe prematura. 
 

73) Paciente de 32 anos de idade IIGesta, IPara normal há 3 anos, está grávida de 32 
semanas. Refere diminuição da movimentação fetal há 2 dias. A altura uterina é de 28 cm, 
não há contração uterina e não se auscultam batimentos cardíacos fetais. A 
ultrassonografia confirma o óbito fetal, sendo a apresentação pélvica e peso estimado de 
1300 g. Além das orientações ao casal, deve-se 

A) orientar indução de parto de início ambulatorial, com internação assim que 
aumentarem as contrações. 
B) aguardar evolução para parto normal por no máximo uma semana, devido ao risco de 
fenômenos tromboembólicos. 
C) indicar indução do parto em ambiente hospitalar imediatamente. 
D) aguardar a evolução natural do parto por até 4 semanas, com controle da coagulação. 

E) indicar parto cesareana devido à apresentação anômala. 
 

74) A principal causa de fissuras mamárias durante a amamentação é: 

A) Recém-nascido grande para idade gestacional. 
B) Pega incorreta do recém-nascido. 
C) Apojadura tardia. 
D) Ausência de preparo mecânico dos mamilos no pré-natal. 

E) Parto gemelar. 
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75) Durante consulta pré-natal de rotina em primigesta de 16 semanas, palpa-se nódulo 
mamário fibroelástico de 2,5 cm em seu maior diâmetro, móvel, indolor. A paciente 
desconhecia a presença desse nódulo. Para esclarecimento diagnóstico, o exame com 
maior acurácia seria 

A) punção com agulha fina. 
B) ressonância magnética. 
C) tomografia sem contraste. 
D) ultrassonografia com estudo por Doppler. 

E) mamografia com proteção de abdome para Rx. 
 

76) O encontro de IgM e IgG positivas para toxoplasmose, com teste de avidez de 75% 
em gestante assintomática de 30 semanas indica infecção: 

A) recente, realizar ecocardiografia fetal. 
B) antiga, realizar cordocentese para confirmação. 
C) antiga e seguimento pré-natal de rotina. 
D) aguda, iniciar terapêutica com sulfadiazina e pirimetamina e ácido folínico. 

E) intrauterina, realizar amniocentese com pesquisa com toxoplasma. 
 

77) Gestante na 11ª semana está muito preocupada com os resultados de exames pré- 
natais mostrando sorologia para hepatite com HBsAG negativo; anti-HBsAG positivo; 
anti-HBc positivo; anti-HBe positivo. Deve-se explicar que esses exames significam que 
ela: 

A) Tem  hepatite B crônica. 
B) Tem  hepatite C crônica. 
C) Foi vacinada para hepatite B. 
D) Teve contato com o vírus da hepatite B e está imune. 

E) Teve hepatite C. 
 

78) Primigesta de 26 semanas apresentou PA = 150 x 90 mmHg em duas aferições, com 
intervalo de uma semana. Todas as aferições anteriores estiveram entre 120 x 80 mmHg e 
110 x 70 mmHg. Refere boa movimentação fetal e nega qualquer sintoma como cefaleia, 
escotomas ou dor abdominal. A avaliação subsidiária obrigatória inclui, além da dosagem 
de proteinúria: 

A) Bilirrubinas, ácido úrico, cálcio, ácido fólico e urina tipo I. 

B) Urina tipo I, TGO, TGP, troponina, coagulograma e hemograma. 
C) Coagulograma, DHL, creatinina, troponina e ácido úrico. 

D) Creatinina, sódio, potássio, coagulograma, e bilirrubinas. 

E) Transaminases, DHL, ácido úrico, creatinina e hemograma com plaquetas. 
 

79) Parturiente de 40 semanas, Primigesta, com BCF: 136 bpm, 2 contrações de 
moderada intensidade a cada 10 minutos, está com 6 cm de dilatação, em 
occiptotransversa esquerda há duas horas. Nesse momento, deve-se 

A) indicar cesárea. 
B) aplicar fórceps de Sympson-Braun. 

C) realizar amniotomia e introduzir ocitocina endovenosa. 

D) introduzir misoprostol via vaginal manter a paciente em repouso deitada do lado 
esquerdo. 

E) aplicar fórceps de Kielland. 
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80) O estudo que aloca sujeitos para receber suplementos de óleo de peixe ou placebo e 
então segue os grupos de tratamento e placebo por vários anos para observar a 
incidência de doença coronariana, corresponde ao seguinte delineamento: 

A) Estudo de coorte. 

B) Ensaio clínico randomizado. 
C) Estudo ecológico. 

D) Estudo transversal. 

E) Estudo de caso-controle. 
 

81) NÃO há associação entre as variáveis preditora e de desfecho na população em 
hipótese: 

A) Nula, exclusivamente. 

B) Nula e hipótese alternativa bilateral. 
C) Nula e hipótese alternativa unilateral. 

D) Alternativa unilateral, exclusivamente. 

E) Alternativa bilateral, exclusivamente. 
 

82) O tipo de câncer que apresenta menor evidência de associação com tabagismo é o 
câncer de 

A) mama. 
B) fígado. 
C) boca. 
D) pulmão. 

E) faringe. 
 

83) Variáveis como gênero (masculino e feminino) e grau de dor (grave, moderado e 

leve) podem ser classificadas, segundo o tipo de medida, respectivamente, em categorias: 

A) Ordinal e discreta. 
B) Ordinal e nominal. 
C) Nominal e ordinal. 

D) Ordinal e contínua. 

E) Nominal e discreta. 
 

84) Pode ser definida como a proporção de sujeitos com a doença para os quais o teste 
fornece a resposta correta (teste positivo): 

A) Especificidade. 
B) Razão de verossimilhança. 
C) Valor preditivo positivo. 
D) Valor preditivo negativo. 

E) Sensibilidade. 
 

85) Na Declaração de Óbito, as seguintes definições: (1) a doença ou afecção que iniciou 
a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte; ou (2) as 

circunstâncias do acidente ou violência que produziu a lesão fatal, correspondem à causa: 

A) terminal. 

B) final. 
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C) intermediária. 

D) básica. 

E) imediata. 
 

86) De acordo com a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e 
eventos de saúde, atualizada em 2014, através da Portaria no 1.271 do Ministério da 
Saúde, são doenças de Notificação Compulsória: 

A) Febre tifoide e brucelose. 

B) Hepatites virais e hidatidose. 
C) Toxoplasmose e peste. 
D) Leishmaniose tegumentar americana e criptococose. 

E) Leptospirose e difteria. 
 

87) Paciente de 78 anos de idade, hipertensa e diabética, sofreu acidente cerebrovascular 
isquêmico, apresentando hemiparesia. Nesse caso, o programa de reabilitação física 
(neurológica), indicado para essa paciente, corresponde ao(s) seguinte(s) nível(is) de 
prevenção: 

A) primária e secundária. 
B) secundária e terciária. 
C) terciária. 
D) secundária. 

E) primária. 
 

88) Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 30% das mortes por câncer são 
decorrentes das seguintes escolhas comportamentais e dietéticas, EXCETO: 

A) tabagismo. 
B) índice de massa corporal baixo. 
C) álcool. 
D) baixa ingestão de frutas e legumes. 

E) falta de atividade física. 
 

89) “Paciente com febre de início súbito > 38,5°C e artralgia ou artrite de início súbito 
não explicada por outras condições e residindo ou tendo visitado áreas endêmicas (ou 
epidêmicas) até duas semanas antes do início dos sintomas”, corresponde à definição de 
caso suspeito de: 

A) Febre amarela. 

B) Ebola. 
C) Malária. 

D) Febre Chikungunya. 

E) Dengue. 
 

90) Segundo o “Relatório de Insegurança Alimentar no Mundo” de 2014, da Organização 
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), o Brasil tem construído uma 
estratégia de combate à fome e tem reduzido de forma muito expressiva a desnutrição e 
subalimentação, nos últimos anos. Segundo a FAO, contribuíram para este resultado, 
EXCETO: 

A) Programa Nacional de Merenda Escolar. 
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B) centralização das decisões, sem participação da sociedade civil. 
C) aumento da oferta de alimentos. 

D) aumento da renda dos mais pobres e geração de mais empregos. 

E) Programa Bolsa Família. 
 

91) A Política Nacional de Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de 
saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem todas as seguintes atividades, 
EXCETO: 

A) diagnóstico e tratamento de agravos. 

B) prevenção de agravos. 
C) promoção da saúde. 
D) proteção da saúde. 

E) admissão hospitalar como principal ação em saúde. 
 

92) A vacina contra hepatite A foi introduzida no Calendário Nacional de Vacinação do 
SUS. Essa vacina está indicada para crianças de: 

A) 3 a 5 anos. 
B) 6 a 7 anos. 
C) 12 a 23 meses. 
D) 6 a 11 meses. 

E) 24 a 36 meses. 
 

93) De acordo com o Caderno de Atenção Primária do Ministério da Saúde do Brasil 
(2010) recomenda-se o rastreamento do câncer de: 

A) cólon e reto. 
B) esôfago. 
C) estômago. 
D) pele. 

E) cavidade oral. 
 

94) Estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2011, revelou 
que 58,1% da população apontou a falta de médicos como o principal problema do 
Sistema Único de Saúde. Segundo esse estudo, o número de médicos por mil habitantes 
no Brasil é de 

A) 1,8. 
B) 15,8. 
C) 10,8. 

D) 20,8. 

E) 5,8. 
 

95) Segundo o Oxford Center for Evidence-Based Medicine, o nível de evidência 1A 
corresponde a: 

A) Revisão sistemática de estudos caso-controle. 
B) Estudo ecológico. 
C) Ensaio clínico controlado e randomizado com intervalo de confiança estreito. 
D) Revisão sistemática de estudos de coorte. 

E) Revisão sistemática de ensaios clínicos controlados e randomizados. 
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96) Em 2013, foram confirmados 220 casos de sarampo no Brasil. Segundo o Ministério 
da Saúde, a primeira dose da vacina contra sarampo deve ser aplicada com a idade de 

A) 15 meses. 
B) 24 meses. 
C) 6 meses. 
D) 12 meses. 

E) 9 meses. 
 

97) Em relação à febre Chikungunya, doença emergente no Brasil, é CORRETO afirmar 
que: 

A) É uma doença aguda, autolimitada, sem complicações crônicas. 
B) Pessoas diabéticas não apresentam maior risco para sintomas mais graves. 
C) Pode ser transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo vetor da dengue. 
D) Existe vacina eficaz para prevenir a doença. 

E) Os sintomas aparecem ao redor de 14 dias após a picada de mosquitos infectados. 
 

98) A Organização Mundial da Saúde declarou o surto de Ebola como emergência 
pública mundial. Em relação à transmissão dessa doença, é INCORRETO afirmar que 

A) a transmissão de humanos para humanos se dá por meio do contato com sangue, 
secreções ou outros fluidos corpóreos de uma pessoa doente. 
B) pode ser transmitida pelo ar. 
C) pode ser transmitida por alguns animais. 
D) pode ser transmitida por humanos. 

E) pode ser transmitida através do contato direto com cadáveres, durante rituais 
fúnebres. 

 

99) O diagnóstico precoce e tratamento imediato do câncer de colo de útero é um 
exemplo de prevenção 

A) primária e secundária. 
B) secundária e terciária. 
C) primária. 
D) secundária. 

E) terciária. 
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1 D  2 C  3 C  4 E  5 D  6 C  7 B  8 A  9 A  10 B  11 A 
                                

12 E  13 B  14 D  15 B  16 C  17 E  18 D  19 B  20 C  21 C  22 A 
                                

23 D  24 B  25 A  26 E  27 C  28 A  29 D  30 E  31 C  32 D  33 B 
                                

34 E  35 B  36 C  37 A  38 !  39 A  40 D  41 !  42 C  43 D  44 B 
                                

45 C  46 D  47 B  48 B  49 E  50 C  51 A  52 E  53 A  54 D  55 B 
                                

56 D  57 A  58 C  59 D  60 A  61 B  62 E  63 C  64 D  65 A  66 C 
                                

67 B  68 E  69 E  70 A  71 C  72 B  73 D  74 D  75 B  76 A  77 ! 
                                

78 D  79 E  80 C  81 B  82 A  83 A  84 C  85 E  86 D  87 E  88 C 
                                

89 B  90 D  91 B  92 E  93 C  94 A  95 A  96 E  97 D  98 C  99 B 

100 D 
                              

 

Legenda: 

Questão Anulada ! 


