
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P O N T I F Í C I A  U N I V E R S I D A D E  C A T Ó L I C A  D O  P A R A N Á  
P R O C E S S O  S E L E T I V O  –  E D I T A L  N . º  0 5 / 2 0 1 6  

 
 P R O V A  O B J E T I V A  

R E S I D Ê N C I A  M É D I C A  –  H U C   
  

 
21  DE MARÇO DE 2016 

 

SEM PRÉ-REQUISITO  

MEDICINA DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE  

L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 
1. Esta PROVA contém 25 questões numeradas de 01 a 25. 

2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta. Caso negativo, comunique imediatamente ao fiscal 

de sala para a substituição da prova. 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 

registrados corretamente. Caso encontre alguma divergên-

cia, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

4. Após a conferência do CARTÃO-RESPOSTA, assine seu 

nome no local indicado.  

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 

caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 

05 opções identificadas com as letras A, B, C, D e E. Ape-

nas uma responde corretamente à questão. 

7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 

 

a. Para cada questão, preencher apenas uma resposta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido no 

retângulo correspondente à opção escolhida para 

resposta. A marcação em mais de uma opção 

anula a questão, mesmo que uma das respostas 

esteja correta. 

 

                 Preenchimento correto; 

                 Preenchimento incorreto; 

                 Preenchimento incorreto. 

8. O tempo disponível para esta prova é de 03 (três) horas, com 

início às 14:30 horas e término às 17:30 horas. 

9. Você poderá deixar o local de prova somente após as 15:30 

horas. 

10. O CADERNO DE PROVA NÃO poderá ser levado pelo can-

didato. 

11. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tempo, 

no caso de:  

 

a. Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do 

fiscal; 

b. Ausentar-se do local de provas antes de decorri-

da 1 ( uma) hora do início da PROVA; 

c. Ausentar-se da sala de provas levando CARTÃO-

RESPOSTA da Prova Objetiva e/ou CADERNO DE 

PROVA; 

d. Ser surpreendido, durante a realização da PRO-

VA, em comunicação com outras pessoas ou uti-

lizando-se de livro ou qualquer material não 

permitido; 

e. Fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrô-

nico ou de comunicação, bem como protetores 

auriculares; 
f. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-

lhos, incorrendo em comportamento indevido; 
g. Não cumprir com o disposto no edital do Exame. 

 

 

RESPOSTAS 

 

 

!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1. 6. 11. 16. 21. 

2. 7. 12. 17. 22. 

3. 8. 13. 18. 23. 

4. 9. 14. 19. 24. 

5. 10. 15. 20. 25. 
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1. A síndrome dispéptica é causa de frequente demanda na atenção primária à saúde. Diante de um quadro de dispepsia, 
são indicações para realizar endoscopia digestiva alta, EXCETO: 

 
A) Vômitos persistentes. 
B) Plenitude pós-prandial. 
C) Massa epigástrica.  
D) Emagrecimento.  
E) Todos os casos devem ser avaliados com EDA. 
 

2. Homem de 35 anos, pedreiro, queixa-se de coceira pelo corpo, que piora à noite. Está preocupado com uma possível 
alergia ao cimento. Ao exame, notam-se pápulas, escoriações e crostas interdigitais, face anterior dos punhos e nodu-
lações em pênis e bolsa escrotal. Qual o tratamento mais adequado? 

 
A) Permetrina loção. 
B) Mupirocina creme. 
C) Terbinafina comprimido. 
D) Hidrocortisona creme. 
E) Tacrolimus pomada. 
 

3. Jorge tem 55 anos e veio consultar com seu médico porque está preocupado com o envelhecimento; não tem queixas 
e nega vícios ou história familiar significativa. A consulta foi realizada e como exames de rotina foram analisados os 
seguintes resultados: Glicose jejum: 115 mg/dl; Colesterol total: 180 mg/dl; HDL: 50 mg/dl; Triglicerídeos: 200 mg/dl; PA 
aferida: 130/080 mmHg. 

 

A respeito de toda a abordagem, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Jorge deve ser submetido à avaliação com toque retal de rotina. 
B) A medida mais importante a ser orientada nessa consulta é a prática de atividade física e dieta. 
C) A prescrição de AAS 100mg ao dia é mandatória para esse paciente. 
D) Está recomendada sinvastatina 20 mg ao dia, sempre com tomada noturna. 
E) Deve-se repetir a glicose de jejum para confirmação do diagnóstico de diabete. 
 

4. Sangramento por via anal é uma queixa comum dentre os atendimentos de pacientes adultos, frequentemente associ-
ada à grande ansiedade e, muitas vezes, pudor, por parte do paciente e médico. Com relação às afecções anorretais, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Um paciente com abaulamento anal formando pápula violácea de cerca de 5 mm, originária de vasos sanguíneos 

acima da linha pectínea, sem protrusão de mucosa, provavelmente apresentará dores ao evacuar, prurido anal e 
sangramento. 

B) Lesão anal linear com solução de continuidade da pele e bordos levemente elevados e brancacentos, sem trata-
mento prévio, sugere necessidade de intervenção cirúrgica breve, uma vez que medidas usuais provavelmente não 
surtirão efeito. 

C) Lesão anal abaulada, violácea, associada à protrusão de mucosa retal autorredutível, indolor, com sangramentos 
discretos eventuais, pode sugerir necessidade de intervenção através de ligadura elástica. 

D) Sangramentos anais leves a moderados, mesmo que em episódios isolados, sugerem necessidade de investigação en-
doscópica mais invasiva em detrimento de conduta expectante, mesmo que em pacientes jovens e sem comorbidades. 

E) O tratamento clínico, com dieta rica em fibras, ingesta de líquidos em abundância, uso de corticoides ou analgési-
cos tópicos e, eventualmente, vasodilatadores tópicos, como nifedipina, é a primeira escolha para lesões anais 
condilomatosas. 

 
5. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde como a principal causa de morte evitável no mundo. 

Sobre o tratamento do tabagismo, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A clonidina é considerada um tratamento de primeira linha para o tratamento do tabagismo. 
B) A bupropiona é o tratamento de escolha do tabagismo, sendo contraindicada em casos de úlcera gástrica. 
C) Entre os tratamentos de primeira linha, destaca-se a vareniclina, que pode ser prescrita durante a gestação. 
D) Todos os pacientes tabagistas em contemplação devem receber tratamento medicamentoso. 
E) As terapias de reposição na nicotina são consideradas de primeira linha, devendo-se evitar o uso em infarto agudo 

do miocárdio recente. 
 



 

            Residência Médica  – HUC  
Pág. 4/10 

 

 

6. Você estava atendendo a consultas na UBS quando recebe o chamado de uma enfermeira. Ela conta que aconteceu 
um assalto próximo à unidade e que trouxeram uma vítima que foi esfaqueada durante essa ocorrência. Já foi acionado 
apoio do serviço pré-hospitalar para encaminhar o paciente a um hospital de referência em trauma, mas o atendimento 
inicial terá que ser realizado ali mesmo na unidade. Você inicia o atendimento ao doente. O. A. F., 34 anos, masculino 
apresentava-se pálido, frio e diaforético. Havia um FAB (ferimento por arma branca) linear no 4o espaço intercostal, na 
linha axilar anterior esquerda, com 2,5 cm de extensão e que não era soprante. Ao observar o pescoço, ele apresenta-
va jugulares ingurgitadas e a traqueia estava centrada. O murmúrio vesicular estava diminuído à esquerda e a percus-
são era hipertimpânica à esquerda. Você teve dificuldade de auscultar as bulhas cardíacas do paciente. Os dados vitais 
eram FC 140 bpm, PA 80x40 mmHg, FR: 32 irpm, Sat: 85%. Sobre o atendimento inicial a esse paciente, analise as 
seguintes afirmações feitas sobre o caso e assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) O quadro é compatível com um pneumotórax hipertensivo e deve ser feita toracocentese de alívio no 2o espaço in-

tercostal, na linha hemiclavicular.  
B) O quadro é compatível com um pneumotórax hipertensivo e deve ser feita a imediata drenagem de tórax em selo 

d’água no 5o espaço intercostal anterior à linha axilar média. 
C) Apesar do quadro clínico, é pouco provável que seja um tamponamento cardíaco, pois ele é mais comum no trau-

matismo contuso. 
D) O quadro é compatível com um pneumotórax aberto e deve ser feito curativo de três pontas sobre o ferimento. 
E) Esse paciente deve ser submetido à intubação orotraqueal imediata como primeira medida. 

 
7. Você está com uma paciente feminina de 38 anos que veio para uma consulta de rotina no período da tarde. Ela pediu 

desculpas, pois trouxe consigo o filho de 16 anos, que está “esquisito” (sic) segundo ela e preferiu não deixá-lo sozinho 
em casa.  Contou que nem almoçar o filho aceitou depois de voltar da escola, que ele não tira a mão da barriga e que 
estava com febre de 37,4 oC (sic). Você observa que ele apresenta fácies de dor e resolve examiná-lo também. Ele 
conta que hoje, no período da manhã, apresentou uma dor que descreveu de forma inespecífica – na boca do estôma-
go (sic) – e que ela desceu para o abdômen inferior e está mais forte. Queixa-se de náuseas e que não tem vontade de 
se alimentar, nega vômitos e alteração do hábito intestinal. Quando solicitado para apontar onde dói, ele leva o dedo ao 
meio do quadrante inferior direito do abdômen. Assinale a alternativa com o diagnóstico mais provável para esse paci-
ente com essa história clínica. 

 
A) Úlcera perfurada. 
B) Gastroenterocolite aguda. 
C) Pancreatite aguda. 
D) Isquemia mesentérica. 
E) Apendicite aguda. 
 

8. Você é chamado para atender um garoto de 19 anos que estava de bicicleta e foi atingido por um carro de passeio a 
três quadras da unidade. Os próprios moradores levaram o paciente até a UBS. Você resolve iniciar o atendimento até 
que chegue o suporte para encaminhá-lo a um centro de trauma. O paciente chega pálido, frio e diaforético. Durante 
sua avaliação inicial ele apresenta-se confuso, FC (frequência cardíaca) de 146bpm, PA (pressão arterial) de 50x30 
mmHg e FR (frequência respiratória) de 38 irpm. Considerando que o peso do paciente é de 70kg e com base na Clas-
sificação de Choque do American College of Surgeons utilizada no ATLS (Suporte de Vida Avançado no Trauma), as-
sinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Esse paciente perdeu entre 20% e 30% da volemia e apresenta, portanto, um choque grau II. 
B) Esse paciente provavelmente teve uma hemorragia superior a dois litros de sangue. 
C) A estimativa de perda volêmica desse paciente 30 a 40%, um choque grau III. 
D) O débito urinário deve estre entre 20 e 30 mL por hora. 
E) Espera-se com essa perda volêmica pouca alteração do quadro neurológico, que só ocorre quando o paciente per-

deu mais que 40% da volemia. 
 

9. Você está atendendo ao Garcia, 34 anos. Ele te conta sofre muito com azia e que os medicamentos que estava toman-
do para o refluxo não estão resolvendo. Relata a sensação de queimação ascendente, que piora após uma refeição 
copiosa ou ao se deitar após a refeição; conta que às vezes sente que a comida volta para a boca. Sobre a avaliação 
de pacientes com queixa de refluxo gastroesofágico, assinale a alternativa CORRETA.  

 
A) A endoscopia digestiva alta é um exame fundamental nesses doentes, tanto para a avaliação da mucosa esofágica 

como para excluir outras doenças, como tumores. Se a mucosa estiver toda normal, pode-se excluir a doença do 
refluxo esofágico. 

B) A presença de epitélio escamoso na biópsia esofágica indica a presença de esôfago de Barret. 
C) A endoscopia digestiva alta é o padrão ouro para confirmar a presença de refluxo gastroesofágico. 
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D) Os achados endoscópicos característicos da DRGE são os diferentes graus de solução de continuidade da muco-
sa, traduzidos por erosões lineares localizadas a partir da junção escamocolunar. 

E) Esse paciente apresenta na história clínica sintomas atípicos da doença do refluxo gastroesofágico, que podem ser 
explicados pela aspiração de conteúdo gástrico. 

 
10. Uma senhora de 54 anos chega na unidade para uma consulta. Ela apresenta-se com fácies de dor, anictérica, e relata 

que há duas horas e meia iniciou um quadro de dor em hipocôndrio direito. Conta que o surgimento da dor foi súbito, 
mas que não é a primeira vez que apresenta esse quadro, já foi parar na UPA com isso outras vezes, só que dessa vez 
a dor é mais forte. Ela está afebril, a palpação abdominal é dolorosa no hipocôndrio direito e durante a palpação pro-
funda do quadrante superior direito, a paciente efetua uma parada na inspiração. Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Essa paciente provavelmente apresenta uma colecistite aguda acalculosa e a reação à palpação profunda da pacien-
te chama-se sinal de Giordano. 

B) Essa paciente deve ser transferida e o exame de escolha nesse caso seria uma tomografia abdominal sem contraste. 
C) Essa paciente apresenta um quadro clínico compatível com pancreatite aguda e a ultrassonografia abdominal seria o 

exame de escolha para confirmação diagnóstica. 
D) Essa paciente apresenta um quadro clássico de colangite aguda e o seu diagnóstico será confirmado com ultrasso-

nografia abdominal. 
E) Essa paciente apresenta um quadro clínico compatível com colecistite aguda e, se indicassem uma ultrassonogra-

fia, provavelmente apresentaria cálculos. 
 

11. Você é o médico de família da US Vale Feliz e atende Melissa, de 26 anos, em sua terceira consulta de pré-natal. Ela 
traz para sua avaliação os exames de rotina solicitados por você na última consulta. Encontra-se totalmente assintomá-
tica durante a consulta. 
Ecografia fetal (15/01/16): Idade gestacional de 11 semanas, sem alterações. 
Glicemia 72 mg/dl; Eritrograma HB 12,5g/dl; Tipagem sanguínea AB positivo; Parcial de urina: bacteriúria (> 105); Uro-
cultura: E. coli; Toxoplasmose IGM não reagente e IGG reagente; Anti-HIV1 e 2 não reagentes; VDRL não reagente; 
VG 33%, VCM 75fL. 

 
Considere as seguintes afirmações e assinale a alternativa CORRETA.  

 

I. Melissa deve receber tratamento com fosfomicina 3 g em dose única, mesmo sem sintomas. 
II. A paciente deve ser considerada suscetível para toxoplasmose, deve ter sua sorologia repetida sob a forma de IgM 

e IgG e deve ser orientada a não comer alimentos crus, nem ter contato com gatos. 
III. É fundamental conhecer o RH paterno neste caso para solicitação de Coombs indireto, se for o caso. 
IV. A paciente deve receber sulfato ferroso em dose terapêutica, além de cefalexina por sete dias.  

 
A) Somente a afirmativa IV está correta. 
B) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
C) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
D) Somente a afirmativa I está correta. 
E) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
 

12. Rebeca tem 26 anos e vem em consulta queixando-se de que há um dia iniciou com dor e dificuldade para urinar, além 
de dor em baixo ventre e hematúria. O quadro é totalmente novo para ela. Negou febre e dor em flancos. Negou corri-
mento e o fluxo menstrual mantém-se regular.  
Com relação a melhor conduta a ser tomada, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Deve-se emergenciar um parcial de urina com urocultura, para tomada da decisão terapêutica. 
B) Deve-se iniciar a nitrofurantoína por cinco dias, não sendo necessário exame de controle. 
C) Deve-se iniciar empiricamente o tratamento com Ciprofloxacino por sete dias e reavaliar, se necessário. 
D) Deve-se iniciar o tratamento empírico com Ciprofloxacino e realizar urocultura de controle sete dias após o fim do 

tratamento. 
E) A prescrição empírica de Cefalexina por sete dias é sempre a melhor e mais segura opção de tratamento. 
 
 
 
 



 

            Residência Médica  – HUC  
Pág. 6/10 

 

 

13. Gertrudes, 40 anos, queixa-se de dificuldades para engravidar. Ela tem parceiro fixo, ciclos menstruais regulares, já 
tem dois filhos do primeiro relacionamento, porém seu companheiro ainda não teve o privilégio de ser pai. Qual seria a 
melhor alternativa com relação à condução do caso de Gertrudes? 

 
A) O diagnóstico de infertilidade masculina facilmente pode ser determinado no caso apresentado, devendo ser con-

firmado apenas através de um espermograma. 
B) A causa mais provável de infertilidade nesse casal é a de falência ovariana, com investigação inicial mais adequa-

da através de dosagem de FSH, LH, TSH, prolactina e solicitação de ultrassonografia transvaginal. 
C) Infertilidade em um casal é um diagnóstico essencialmente clínico, devendo ser investigada no caso da Gertrudes 

se, pelo menos há seis meses, já estiverem mantendo relações sexuais regulares desprotegidas. 
D) Em casos de infertilidade no casal, o homem deve ser investigado concomitantemente à companheira, sendo os 

exames iniciais mais adequados os testes genéticos, endocrinológicos e de imagem. 
E) Gertrudes deve, antes de iniciar-se a investigação, ser orientada a suspender qualquer método contraceptivo e 

manter relações sexuais pelo menos três vezes por semana durante o período de um ano. 
 

14. Jaqueline, 27 anos, apresentou ciclos menstruais irregulares durante toda a sua vida. Sempre teve que usar vários 
absorventes ao dia e com períodos de sangramento durando de 7 a 10 dias. Inclusive, já perdeu a conta de quantas 
vezes fez tratamento com sulfato ferroso. Há 10 dias, no entanto, está com sangramento copioso e sente-se muito pre-
ocupada. Analise as afirmativas, verifique o que melhor se aplica à situação de Jaqueline e assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
I. Antes de se prescrever alguma medicação, é necessário investigar a etiologia do sangramento através de exame 

de imagem. 
II. Caso a suspeita principal seja uma coagulopatia, o tratamento mais indicado seria a prescrição de medicamento 

hormonal, como pílula combinada. 
III. Uma opção de avaliação inicial nesse caso pode ser solicitar hemograma completo e β-HCG. 

 
A) Somente a afirmativa II está correta. 
B) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
C) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
D) Somente a afirmativa III está correta. 
E) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
 

15. Maria está no segundo trimestre de gestação e consulta com queixa de prurido vulvar e corrimento esbranquiçado há 
duas semanas. Ao exame você verifica um corrimento grumoso, aderido, KOH -, com fissuras em região de vulva. So-
bre o caso acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) O tratamento deve ser com fluconazol 150 mg, por via oral. 
B) Não se deve realizar tratamento nesse período da gestação. 
C) Deve-se prescrever miconazol tópico por uma semana. 
D) Na gestação, deve-se realizar cultura de secreção para identificação do patógeno e tratamento. 
E) O tratamento deve ser realizado com metronidazol 2 g em dose única, por via oral. 
 

16. Renata é médica de família e foi convidada pela autoridade sanitária de sua unidade de saúde para tirar dúvidas em 
um grupo de mães que se reúnem mensalmente. Maria é “mãe de primeira viagem” e tem muitas dúvidas com relação 
ao seu filho Yago, de seis meses. Dentre as alternativas abaixo, o que se espera ser normal na idade de Yago? 

 
A) Sentar sem apoio, trocar objetos de mão.  
B) Permanecer um resquício de reflexos primitivos como o de Moro. 
C) Sentar somente com a ajuda de um apoio. 
D) Capacidade de fazer a pinça com os polegares. 
E) Capacidade de engatinhar. 
 

17. Nas consultas de puericultura realizadas no primeiro ano de vida de uma criança, o médico tem que ficar atento a mui-
tas alterações que podem ocorrer. Assinale a alternativa CORRETA com relação às afirmações a seguir: 

 
I. O diagnóstico de hérnia inguinal pode ser feito durante a consulta sem a necessidade de confirmação por exames 

de imagem. A cirurgia está indicada em todos os casos, devendo apenas ser retardada quando a criança não apre-
senta condições clínicas, pois há risco de encarceramento, que pode levar à obstrução intestinal.  

II. Na maioria dos casos de hérnia umbilical, ocorre o fechamento espontâneo do anel umbilical. Está indicado manter 
o tratamento conservador, observando a criança no mínimo até dois anos de idade. 
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III. Em casos de criptorquidia, a avaliação cirúrgica deve ser indicada precocemente, pois estudos mostram que a ida-
de ideal para operar é antes dos dois anos de idade. 

IV. A maioria dos casos de fimose tem indicação de postectomia. 
 

A) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
B) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
C) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

18. João Guilherme, nove anos, é trazido por sua mãe, Izolde, por estar “molhando a cama” quase todas as noites nos 
últimos 60 dias. Até então, apresentava episódios semelhantes raros apenas, ficando a mãe preocupada com a piora. 
Você, tentando ajudar a família a solucionar o problema, toma qual atitude? 

 
A) Solicita um parcial de urina e decide acionar a rede de proteção, uma vez que há fortes indícios de abusos. 
B) Prescreve Imipramina 10 mg e solicita uma urocultura. 
C) Investiga potenciais fatores estressores para a família e prescreve passiflora. 
D) Faz uma abordagem ampliada da família e intervenções comportamentais para a criança. 
E) Investiga com ultrassonografia de vias urinárias e urocultura, além de avaliação de hábito intestinal. 
 

19. Você atende Lucas, com seis meses de idade. Sua mãe refere que ele está com febre e tosse há dois dias. Ao exame, 
o paciente está corado, hidratado, com temperatura de 38 ºC, FC 112 bpm, FR 54 rpm, saturação O2 96%, ausculta 
cardíaca e pulmonar limpas, sem sinais de esforço respiratório. Sobre o caso acima, assinale a alternativa com diag-
nóstico e tratamentos adequados. 

 
A) Trata-se de uma provável pneumonia, indicando-se a hospitalização. 
B) O diagnóstico é de infecção viral, devendo-se solicitar radiografia de tórax. 
C) A principal hipótese diagnóstica é pneumonia, devendo-se prescrever amoxicilina oral. 
D) Trata-se de uma infecção viral, devendo-se prescrever sintomáticos. 
E) Lucas deve realizar radiografia de tórax e hemograma, para elucidação do diagnóstico. 
 

20. Jéssica traz a filha Clara, com 10 dias, em primeira consulta de puericultura, sem ter passado por nenhuma avaliação 
anterior. A criança nasceu com 3.600 g, 49 cm de comprimento e Apgar 9 e 10. Ambas receberam alta 48 horas após o 
parto, sem maiores recomendações. A respeito dessa primeira consulta, podemos afirmar: 

 
A) O teste da orelhinha, obrigatório por lei, provavelmente foi realizado na maternidade, antes da alta.  
B) O período para a primeira avaliação de recém-nascido baixo risco está inadequado, devendo ter sido realizada até o 

terceiro dia pós-parto. 
C) Não é necessária a realização rotineira do teste do olho vermelho, mesmo que não tenha sido feito na maternidade. 
D) Como a criança é muito pequena, não são necessárias informações domésticas, como onde a criança dorme e em 

que posição.  
E) Não há necessidade de conferência da carteira de vacinas, que é de responsabilidade exclusiva da enfermagem. 
 

21. Um médico de família propõe a realização de uma pesquisa em sua unidade de saúde com adolescentes entre 16 e 17 
anos de idade a respeito de sexualidade. Segundo as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas em Seres 
Humanos do Conselho Nacional de Saúde, Resolução 466/12, quais documentos devem ser apresentados para sub-
missão da pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)? 

 
A) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o Adolescente e Termo de Autorização da Pesquisa para o res-

ponsável pela Unidade de Saúde. 
B) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os pais e/ou responsável e Termo de Autorização da Pesquisa 

para o responsável pela Unidade de Saúde. 
C) Termo de Assentimento para o Adolescente e Termo de Autorização da Pesquisa para o responsável pela Unidade 

de Saúde. 
D) Não é necessária a apresentação de documentos para esse tipo de pesquisa. 
E) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os pais e/ou responsável, Termo de Assentimento para o Ado-

lescente, Termo de Autorização da Pesquisa para o responsável pela Unidade de Saúde. 
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22. No ano de 2014, realizou-se uma campanha de amamentação em diferentes unidades de saúde de uma cidade de 
médio porte. Após um ano da campanha, a Secretaria de Saúde de tal cidade propôs uma pesquisa de comparação 
das médias de semanas de aleitamento materno exclusivo, aleitamento materno predominante e aleitamento materno 
das mães cadastradas nas unidades de saúde que aderiram à campanha com as médias de semanas dos diferentes 
tipos de aleitamento das mães cadastradas nas unidades de saúde que não aderiram à campanha. Como pode ser 
classificada essa pesquisa? 

 
A) Estudo Observacional Caso-Controle. 
B) Estudo Observacional Transversal individuado. 
C) Estudo Observacional Coortes Retrospectivo. 
D) Estudo Observacional Coortes Prospectivo. 
E) Estudo Observacional Ecológico. 
 

23. Em um estudo realizado em uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família, objetivou-se determinar a prevalência de 
amputações por pé diabético e analisar as associações com fatores relacionados à pessoa. A equipe de saúde encon-
trou os resultados apresentados na tabela a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em vista os resultados encontrados pela equipe de saúde, quais variáveis apresentaram diferença significativa 
em seus resultados? 

 
A) Anos de estudo, sexo e procedência. 
B) Renda, vasculopatia, neuropatia e sexo. 
C) Faixa Etária, sexo e procedência. 
D) Anos de estudo, renda, vasculopatia e neuropatia. 
E) Neuropatia, anos de estudo, faixa etária e procedência. 
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24. Em uma discussão de caso entre um residente de Medicina de Família e um grupo de doutorandos, foi abordado um 
determinado método diagnóstico para dislipidemia (DLP). 
Era uma unidade de saúde que atendia um total de 580 pacientes, sendo que 80 tinham o diagnóstico de DLP. Entre 
os pacientes com a doença, este método diagnóstico era positivo em 76. Dentre os pacientes sem a doença, 300 ti-
nham o teste negativo. 
Para explicar aos alunos de onde tinham sido extraídos aqueles resultados, o residente desenhou uma tabela 4X4, 
preencheu as casas respectivas e fez os cálculos passo a passo, mostrando aos doutorandos que a sensibilidade (S) e 
a especificidade (E) eram, respectivamente: 

 

A) S: 89%  E:40%. 
B) S: 10%  E: 62%. 
C) S: 35%  E: 76%. 
D) S: 87%  E: 50%. 
E) S: 95%  E: 60%. 
 

25. Um estudo hipotético comprovou que as mulheres em idade fértil que tivessem entrado em contato com um novo tipo 
de vírus teriam maior chance de desenvolver neoplasia de colo de útero e, portanto, deveriam ser acompanhadas de 
forma diferenciada para essa doença. 
Uma unidade básica de saúde foi escolhida para ser o piloto na implantação de um teste para a detecção deste vírus. 
Sendo assim, o melhor tipo de teste para esta determinada situação seria: 

 
A) Um teste sensível, uma vez que estes testes são bons para triagem de uma grande população, já que a sensibili-

dade é definida como a proporção de sujeitos com a doença para os quais o teste fornece a resposta correta (teste 
positivo). 

B) Um teste específico, uma vez que são úteis para comprovar um determinado diagnóstico, já que a especificidade é 
a proporção de sujeitos sem a doença para os quais o teste fornece resposta correta (teste negativo). 

C) Um teste sensível, uma vez que é útil para comprovar um determinado diagnóstico, já que a sensibilidade é a pro-
porção de sujeitos sem a doença para os quais o teste fornece resposta correta (teste negativo). 

D) Um teste específico, uma vez que tais testes são bons para triagem de uma grande população, já que a especifici-
dade é definida como a proporção de sujeitos com a doença para os quais o teste fornece a resposta correta (teste 
positivo). 

E) Um teste específico, uma vez que esses testes são bons para triagem de uma grande população, já que a especifi-
cidade é a proporção de sujeitos sem a doença para os quais o teste fornece resposta correta (teste negativo). 
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