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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 40 e 1 redação. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão 

 
 

Duração total da prova: 3 horas 
� 
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  

EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
  

1. Em idosos a lesão valvar frequente e a sua etiologia 
principal são, respectivamente: 
 
A) Insuficiência mitral pós-inflamatória. 
B) Estenose aórtica por degeneração. 
C) Estenose aórtica pós-inflamatória. 
D) Insuficiência mitral por degeneração. 
E) Insuficiência aórtica por degeneração. 

 
 
2. As arritmias cardíacas abaixo podem representar 

manifestações de intoxicação digitálica, EXCETO: 
 

A) Taquicardia supraventricular com condução 1 : 1. 
B) Taquicardia ventricular bidirecional. 
C) Ritmo juncional acelerado. 
D) Bigeminismo. 
E) Taquicardia atrial. 
 
 

3. A probabilidade de ocorrência de fibrilação atrial em 
algum ponto do curso da doença é maior com: 

 
A) Persistência do canal arterial. 
B) Insuficiência aórtica. 
C) Estenose subvalvar muscular. 
D) Estenose aórtica. 
E) Insuficiência mitral. 

 
 
4. Das gasometrias abaixo, a que será encontrada com 

maior probabilidade num paciente que está 
vomitando e no início de uma crise de 
broncoespasmo é a que apresenta pH, bicarbonato 
(em mEq/L) e pCO2 (em mmHg) de, 
respectivamente: 

 
A) 7,59           -          30          -          48 
B) 7,11           -          18          -          54 
C) 7,40           -          15          -          26 
D) 7,11           -          5,0         -          14 
E) 7,59           -          28          -          30 

 
 
5. Drenagem pleural está indicada em derrame pleural 

pneumônico: 
 

A) Somente com cultura positiva para bactérias, com 
exclusão de BK. 

B) Se a amilase pleural for maior que 150 u/L. 
C) Quando houver loculação e persistência da febre. 
D) Sempre que o DHL pleural for menor que 200 

u/L. 

E) Se o colesterol pleural for maior que 60 mg/dL. 
 
 

6. Amitriptilina e carbamazepina são drogas indicadas 
no tratamento de pacientes que apresentam: 

 
A) Reflexos profundos exaltados. 
B) Hipertonia elástica. 
C) Sinal da roda denteada. 
D) Parestesias em “bota e luva”. 
E) Sinal de Babinski. 

 
 
7. Nos exemplos abaixo, pode-se relacionar doença e 

autoanticorpo com EXCEÇÃO de: 
 

A) Síndrome de Goodpasture - anticorpos contra 
colágeno tipo IV na membrana basal de 
glomérulos renais e alvéolos pulmonares.  

B) Anemia hemolítica autoimune - anticorpos contra 
proteínas da membrana do eritrócito. 

C) Diabetes mellitus insulino-resistente - anticorpos 
contra receptor de insulina.  

D) Púrpura trombocitopênica autoimune - anticorpos 
contra proteínas da membrana da plaqueta. 

E) Myasthenia gravis - anticorpos contra mitocôndria 
do sarcômero. 

 
 
8. Em pacientes com insuficiência renal crônica, em 

hemodiálise, deve-se suplementar a dieta com: 
 

A) Vitamina E e vitamina K. 
B) Vitamina A e tiamina. 
C) Vitamina K, apenas. 
D) Vitaminas A e C. 
E) Ácido fólico. 

 
 
9. O espectro da osteodistrofia renal inclui as 

alternativas abaixo, EXCETO: 
 

A) Osteomalacia. 
B) Osteopetrose. 
C) Osteíte fibrosa. 
D) Doença óssea adinâmica. 
E) Osteodistrofia urêmica mista. 

 
 
10. Num paciente renal crônico dialítico, o achado 

radiológico de cistos ósseos em bacia e sinal de “sal 
e pimenta” em crânio pode referir-se à seguinte 
patologia: 

 
A) Calcifilaxia. 
B) Intoxicação por alumínio. 
C) Mieloma múltiplo. 
D) Osteomalacia. 
E) Hiperparatireoidismo secundário. 
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11. Mulher de 52 anos apresenta há mais de uma 
década aumento progressivo das mãos e pés, 
espessamento da língua e cefaleia. A radiografia de 
crânio mostra alargamento da sela túrcica. Para 
confirmar a principal hipótese diagnóstica, deve-se 
dosar o hormônio de crescimento: 

 
A) Após ingestão de dexametasona. 
B) Após ingestão de clonidina. 
C) Após exercício físico. 
D) Durante teste oral de tolerância à glicose. 
E) Após administração de insulina. 

 
 
12. Mulher de 23 anos sofre de doença de Graves com 

discreta exoftalmia. É tratada com propiltiouracil 300 
mg/dia e, após dois meses, está com os níveis de T3 
e T4 normais. Numa avaliação 6 semanas após, 
detecta-se aumento da tireoide, apesar de a paciente 
estar tomando a medicação normalmente. Além de 
dosar novamente T3 e T4 livre, o procedimento a ser 
adotado é: 

 
A) Dosar o TSH. 
B) Substituir o propiltiouracil metimazol. 
C) Acrescentar propanolol. 
D) Aumentar a dose do propiltiouracil. 
E) Realizar cintilografia de tireoide. 

 
 
13. Para o diagnóstico de anemia ferropriva em paciente 

com insuficiência renal crônica, os exames mais 
apropriados são: 

 
A) Ferro sérico e RDW. 
B) Ferritina e índice de reticulócitos. 
C) Ferritina e saturação de transferrina. 
D) Ferro sérico, VCM e RDW. 
E) Índice de reticulócitos e capacidade de ligação de 

ferro. 
 
 
14. Os mecanismos principais da anemia da insuficiência 

renal crônica são deficiências de: 
 

A) Ferro e hemólise no sistema extracorpóreo. 
B) Eritropoietina e vitamina B12. 
C) Ferro, perda sanguínea e intoxicação por 

alumínio. 
D) Eritropoietina e diminuição da sobrevida dos 

eritrócitos. 
E) Ferro e vitamina B12. 

 
 
15. Sobre hepatocarcinoma, é CORRETO afirmar: 
 

A) É diagnóstico que pode ser excluído na presença 
de nódulo hepático > 3 cm e alfa-fetoproteína 
normal. 

B) É complicação cujo risco aumenta na 
hemocromatose. 

C) É contraindicação para transplante hepático. 
D) Nos pacientes infectados pelo vírus B, restringe-

se aos cirróticos. 
E) Não ocorre em pacientes com hepatite 

autoimune. 
 
 
16. A presença de Fator Anticoagulante Lúpico no 

sangue pode acompanhar todas as ocorrências 
abaixo, EXCETO: 

 
A) Tempo de protrombina prolongado. 
B) Sangramento. 
C) Aumento de risco de trombose. 
D) Abortamento de repetição. 
E) Fibrinogênio normal. 

 
 
17. A dosagem de anti-CCP (peptídeo citrulinado cíclico) 

é útil para o diagnóstico e monitoramento de: 
 

A) Osteoartrite. 
B) Lúpus eritematoso sistêmico. 
C) Escleroderma. 
D) Artrite reumatoide.  
E) Doença de Bechet. 

 
 
18. Nódulos de Heberden e Bouchard são característicos 

de: 
 

A) Artrite reumatoide. 
B) Osteoartrose. 
C) Febre reumática. 
D) Dermatomiosite. 
E) Gota. 

 
 
19. Os principais fatores responsáveis pela urticária 

aguda são: 
 

A) Medicamentos e alimentos. 
B) Infecções bacterianas intestinais. 
C) Infecções ocultas. 
D) Verminoses. 
E) Fatores relacionados ao meio ambiente. 

 
 
20. As seguintes substâncias psicóticas são 

consideradas estimulantes do Sistema Nervoso 
Central: 

 
A) Nicotina, maconha e álcool. 
B) Cocaína, nicotina e haxixe. 
C) Cocaína, anfetamina e nicotina. 
D) Cocaína, maconha e morfina. 
E) Nicotina, maconha e codeína. 
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21. Mulher, 46 anos, portadora de megacólon chagástico, 
com constipação intestinal há vários anos, em uso 
regular de laxantes e clister. Em que situação está 
indicado o tratamento cirúrgico e qual a cirurgia de 
melhor resultado, respectivamente? 

 
A) Megacólon tóxico; cirurgia de Hartmann. 
B) Constipação por 15 dias; colectomia esquerda. 
C) Qualquer constipação; cirurgia de Hartmann. 
D) Fecaloma; cirugia de Duhamel. 
E) Volvo de sigmoide; retossigmoidectomia anterior. 
 

 
22. Um paciente de 33 anos chega ao pronto-socorro 

com queixa de diarreia, distensão abdominal e 
confusão mental. Tem diagnóstico de retocolite 
ulcerativa, com tratamento irregular. O abdome está 
distendido, sendo difícil escutar ruídos hidroaéreos. 
Revela dor difusa à palpação e sinais de irritação 
peritoneal. A suspeita de megacólon tóxico pode ser 
melhor confirmada por: 

 
A) Ultrassom de abdome. 
B) Hemograma completo. 
C) Colonoscopia. 
D) Radiografia simples de abdome. 
E) Enema opaco. 

 
 
23. Microorganismos que frequentemente causam 

peritonite primária em hepatopatas crônicos: 
 

A) Estafilococos. 
B) Enterobactérias. 
C) Flora mista. 
D) Pseudômonas aeruginosa. 
E) Fungos. 
 
 

24. Melhor opção terapêutica na hemorragia digestiva 
alta por varizes de esôfago: 

 
A) Vasopressina. 
B) Balão esofágico de Sengstaken-BIakemore. 
C) Esclerose endoscópica das varizes. 
D) Shunt porto-sistêmico de urgência. 
E) Tórax instável. 

 
 
25. A respiração paradoxal está associada: 
 

A) À fratura de arcos costais inferiores. 
B) A hemotórax traumático. 
C) A pneumotórax hipertensivo. 
D) A tumor de pulmão. 
E) A tórax instável. 

 
 
26. Local onde mais frequentemente ocorre laceração, 

sofrimento vascular e eventual perfuração em doente 

com neoplasia obstrutiva de sigmoide e válvula 
ileocecal continente: 

 
A) Cólon ascendente. 
B) Cólon transverso. 
C) Cólon descendente. 
D) Ceco. 
E) Ângulo esplênico. 

 
 
27. Em relação à síndrome de Mallory-Weiss, pode-se 

afirmar: 
 

A) Raramente o sangramento cessa 
espontaneamente. 

B) Está contraindicada a endoscopia pelo risco de 
perfuração esofagiana. 

C) O tratamento de escolha é a compressão 
hemostática com balão de Sengstaken-
BIakemore. 

D) Caracteriza-se pela associação de úlcera gástrica 
e úlcera esofagiana. 

E) O sangramento pode estar associado ao 
alcoolismo agudo e ao primeiro trimestre da 
gestação. 

 
 
28. Em relação à polipose adenomatosa familiar clássica, 

é CORRETO afirmar: 
 

A) Os indivíduos acometidos, de mais de 50 anos, 
têm mais de 90% de chance de desenvolver 
câncer colorretal, se não tratados. 

B) O câncer aparece comumente a partir da 
adolescência.  

C) O melhor tratamento é a polipectomia 
endoscópica.  

D) FAP associada a tumor cerebral, a osteomas e a 
tumor desmoide é denominada síndrome de 
Turcot. 

E) O câncer gástrico é a segunda causa mais 
comum de morte na FAP. 

 
 
29. No adenocarcinoma localizado a 3 cm da borda anal, 

estádio III, a melhor conduta é: 
 

A) Radioquimioterapia seguida de amputação 
addominoperineal do reto. 

B) Radioquimioterapia seguida de anastomose 
colorretal com duplo grampeamento. 

C) Amputação abdominoperineal do reto. 
D) Radioquimioterapia somente. 
E) Retossigmoidectomia anterior. 

 
 
30. É INCORRETO afirmar em relação às fístulas 

anorretais: 
 

A) A fístula interesfinctérica é a mais rara. 
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B) Pela regra de Salmon-Goodsall, as fístulas que 
se abrem externamente na metade anterior do 
ânus geralmente dirigem-se para o canal anal, na 
própria metade anterior do ânus, através de 
trajeto simples e retilíneo. 

C) A infecção geralmente tem origem na inflamação 
glandular das criptas anais. 

D) A fístula extraesfinctérica apresenta uma abertura 
interna acima do nível do elevador do ânus. 

E) As fístulas transesfincterianas com grande 
envolvimento do esfíncter externo do ânus devem 
ser tratadas através da colocação de reparo, com 
fio de seda 2, e secção de trajeto num segundo 
tempo. 

 
 
31. Paciente de 68 anos, com doença pulmonar crônica 

obstrutiva, apresenta disfagia progressiva há dois 
anos. Ao exame de EED, observa-se um esôfago de 
calibre aumentado, de aproximadamente 10 cm, sem 
desvio do eixo. A conduta mais apropriada é: 

 
A) Dilatação endoscópica com balão. 
B) Cardiomiectomia com 

esofagogastrofundoplicatura. 
C) Esofagectomia subtotal. 
D) Endoscopia e eletromanometria. 
E) Aplicação de toxina botulínica. 

 
 
32. É INCORRETO afirmar, em relação à ruptura da 

bexiga: 
 

A) A ruptura da bexiga ocorre em cerca de 5% dos 
pacientes que sofreram fratura da pelve. 

B) A ruptura intraperitoneal da bexiga é sugerida 
pela existência de hiperestesia abdominal mal 
localizada, hematúria e retenção urinária 
intermitente. 

C) Para confirmar o diagnóstico pela cistografia, a 
bexiga deve ser distendida com pelo menos 
250ml de contraste estéril. 

D) As rupturas intra e extraperitoneais podem estar 
associadas às fraturas da pelve, sem lacerações 
de bexiga causadas pelos fragmentos ósseos. 

E) Em geral, a ruptura extraperitoneal ocorre quando 
uma força externa romba for aplicada sobre o 
abdome inferior e a bexiga estiver cheia. 

 
 
33. Um paciente com doença de Crohn do intestino 

delgado, já submetido anteriormente a uma 
ressecção, apresenta duas lesões estenosantes e 
fibróticas, localizadas distantes uma da outra e que 
ocasionam sintomas de suboclusão intestinal. A 
melhor opção técnica para tratamento cirúrgico é: 

 
A) Enterectomia com anastomose laterolateral 

grampeada. 

B) Enterectomia com anastomose terminoterminal 
manual. 

C) Bypass com exclusão. 
D) Jejunostomia proximal. 
E) Estricturoplastias. 

 
 
34. O tumor de Klatskin é um: 
 

A) Carcinoma de ampola de Vater potencialmente 
irressecável. 

B) Adenocarcinoma de visícula biliar, detectado em 
15% dos doentes submetidos à colecistectomia. 

C) Adenocarcinoma de vesícula biliar e não parece 
ter relação com litíase sintomática ou 
assintomática. 

D) Carcinoma pancreático que apresenta melhor 
prognóstico que os tumores ampulares. 

E) Colangiocarcinoma que se origina no epitélio do 
ducto biliar entre a inserção do ducto cístico e a 
junção dos ductos hepáticos. 

 
 
35. A melhor opção terapêutica para a síndrome de 

Mirizzi é o tratamento: 
 

A) Clínico, com antibióticos e nutrição parenteral. 
B) Endoscópico. 
C) Com ácido quenodesoxicólico (AQDC). 
D) Cirúrgico. 
E) Com proteção de prótese autoexpansivas. 

 
 
36. A melhor conduta para tratamento de urgência de 

megacólon tóxico em pacientes jovens, sem 
peritonite e estabilidade hemodinâmica é: 

 
A) Colectomia total + ileostomia + sepultamento do 

coto retal. 
B) Colostomia descompressiva em alça. 
C) Proctocolectomia total + ileostomia definitiva. 
D) Cecostomia.  
E) Colectomia subtotal com ileorretoanastomose. 

 
 
37. Num paciente que ingeriu soda cáustica, a sonda 

nasoenteral: 
 

A) Deve ser passada uma semana após a ingestão. 
B) Deve ser passada 24 horas após a ingestão. 
C) Deve ser passada imediatamente. 
D) Deve ser passada quando iniciar a cicatrização. 
E) Nunca deve ser passada. 

 
 
38. Em paciente que mantém as condições clínicas, a 

conduta na perfuração de esôfago distal por 
endoscopia é: 
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A) Observação, antibioticoterapia, suporte 
nutricional por sonda nasoenteral. 

B) Suporte nutricional com sonda nasogástrica, 
antibioticoterapia, drenagem de hemitórax 
esquerdo. 

C) Toracotomia esquerda, reparo primário da lesão, 
patch de pleura. 

D) Toracotomia direta com esofagectomia e 
esofagostomia, jejunostomia com reconstrução 
tardia. 

E) Laparotomia com esofagectomia transmediastinal 
e reconstrução primária com 
esofagogastroplastia retroesternal. 

 
 
39. Sobre os tumores malignos de fígado, é correto 

afirmar, EXCETO: 
 

A) Os primários são mais frequentes em homens. 
B) Há maior incidência de carcinoma hepatocelular. 
C) O nível sérico de alfafetoproteína, quando 

elevado, pode ser utilizado como marcador para 
as recidivas após ressecção nos primários. 

D) Os tumores metastáticos são cerca de 20 vezes 
mais frequentes que os primários. 

E) A ressecção de segmentos hepáticos contendo 
metástases de tumor de Wilms não altera a 
sobrevida. 

 
 
40. A coleletíase assintomática: 
 

A) No paciente diabético deve ser necessariamente 
tratada cirugicamente. 

B) Quando associada à coledolitíase, requer 
tratamento cirúrgico. 

C) Exige a realização de pelo menos dois exames 
ultrassonográficos de vias biliares que confirmem 
a existência de cálculos, para que indicação 
cirúrgica seja formal. 

D) Tornar-se-á sintomática em torno de 100% a 20% 
dos pacientes ao ano, motivo pelo qual pode ser 
inicialmente observada. 

E) Tornou-se condição cirúrgica, devido ao 
surgimento da abordagem. 

 
 
41. Primigesta, 22 anos, idade gestacional ( IG ) = 36 

semanas. Traz resultados de sorologias para hepatite 
B: HBsAg positivo, Anti-HBsAg negativo, anti-Hbc 
positivo, Hbe positivo. Em relação à conduta, 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Não administrar IGAB imediatamente para a 

gestante ou no trabalho de parto; administrar 
IGAB e VHB para RN nas primeiras horas de 
vida; não contraindicar amamentação. 

B) Administrar IGAB imediatamente para a gestante 
e não administrar no trabalho de parto; 

administrar IGAB por 3 dias no RN, VHB após 3 
meses de vida; não contraindicar amamentação. 

C) Não administrar IGAB imediatamente para a 
gestante e realizar cesárea sem administrar 
IGAB; administrar VHB no RN, administrar IGAB 
apenas se não apresentar resposta à vacinação; 
não contraindicar amamentação. 

D) Administrar imunogloulina anti-hepatite B (IGAB) 
imediatamente para a gestante, repetindo no dia 
do parto; administrar IGAB e vacina para hepatite 
B (VHB) nas primeiras horas de vida do RN; 
contraindicar amamentação. 

E) Não administrar IGAB imediatamente para a 
gestante, mas realizar cesárea com 
administração de IGAB; administrar IGAB e VHB 
nas primeiras horas de vida do RN; contraindicar 
amamentação. 

 
 
42. Primigesta, 30 anos, IG= 35 semanas, com 

diagnóstico de diabetes gestacional realizado na 24ª 
semana de gravidez. Não houve controle com dieta, 
necessitando de insulina NPH diariamente, mantendo 
bom controle glicêmico há 8 semanas, ao atingir a 
dose de 20U pela manhã. Há 7 dias apresenta 
sintomas de hipoglicemia, apesar de estar utilizando 
insulina corretamente e não apresentar alterações na 
dieta. A hipótese diagnóstica que pode justificar a 
hipoglicemia é: 

 
A) Resistência à insulina. 
B) Hipoinsulinismo fetal. 
C) Polidrâmnio. 
D) Bacteriúria assintomática. 
E) Insuficiência placentária. 

 
 
43. Secundigesta, 36 anos, com um parto normal há 3 

anos, IG = 42 semanas, é admitida com queixa de 
“contrações“ há 6h. Pré- natal sem intercorrências. 
Exame físico: uma contração fraca de 30 seg, em 10 
min, altura uterina (AU) = 36 cm, apresentação 
cefálica. Batimentos cardíacos fetais (BCF) = 
140bpm, regulares, sem desaceleração. Toque 
vaginal: colo medianizado, 50% esvaecido, dilatado 
para 2 cm, bolsa íntegra, apresentação alta e fixa. 
Após 4h de observação, está com a mesma 
contratilidade e sem modificação do toque vaginal. A 
conduta mais apropriada é: 

 
A) Realizar cesárea imediata, pois está ocorrendo 

uma distócia de partes moles, agravada pela 
idade materna avançada, o que aumenta o risco 
de sofrimento fetal agudo. 

B) Estimular a contratilidade uterina com ocitocina e 
acompanhar a evolução do trabalho de parto com 
partograma, avaliando dinâmica uterina (DU) e 
frequência cardíaca fetal. 

C) Estimular a contratilidade com misoprostol via 
oral, episiotomia obrigatória, devido à idade 
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materna, e antibioticoprofilaxia sistemática após 
clampeamento do cordão umbilical se evoluir 
para parto normal. 

D) Realizar tricotomia, enteroclisma, romper 
imediatamente membranas e administrar 
misoprostol via oral para conseguir um parto 
rápido, bem como realizar cardiotocografia 
contínua durante o trabalho de parto. 

E) Realizar dopplervelocimétrica de artéria uterina 
devido à idade materna, bem como estimular 
contrações com ocitocina e resolução do parto 
com fórcipe de alívio ou rotação. 

 
 
44. Primigesta, 16 anos, IG = 40 semanas, admitida em 

trabalho de parto com dilatação de 5cm, 
apresentação cefálica, bolsa rompida, BCF = 
138bpm, HB = 8g/dI, sulfato ferroso iniciado há 3 
dias. A conduta mais recomendada é: 

 
A) Parto vaginal com aplicação de fórcipe, 

episiotomia obrigatória e aguardar dequitação 
espontânea para não provocar maior perda 
sanguínea. 

B) Parto vaginal apenas se for possível realização 
de pelvimetria externa radiológica, uso de 
ocitocina durante o trabalho de parto e uso de 
derivados do ergot após a dequitação. 

C) Cesárea com técnica extraperitoneal para 
diminuir a perda sanguínea e derivados de ergot 
após dequitação. 

D) Cesárea devido à idade materna e à presença de 
anemia. 

E) Parto vaginal, conduta ativa e dequitação, que 
inclui administrador ocitocina. 

 
 
45. Nuligesta, 27 anos, há 6 meses com aumento de 

volume de fluxo menstrual e do número de dias de 
menstruação, sem dismenorreia. Ultrassonografia: 
nódulo com característica de leiomiona submucoso, 
medindo 2cm, causando distorção da cavidade 
uterina. A paciente deseja engravidar. A melhor 
conduta é: 

 
A) Miomectomia por via laparoscópica, por emitir 

melhor visualização da parede uterina e 
ressecação de toda base do mioma, evitando 
recidiva. 

B) Histeroscopia cirúrgica, pois é a melhor forma de 
abordagem de leiomiomas submucosos, sendo 
mais indicada que a abordagem por laparotomia 
ou laparoscopia. 

C) Embolização angiográfica, pois é minimamente 
invasiva, sem risco de causar alterações na 
musculatura uterina e isenta de riscos imediatos 
ou para o futuro reprodutivo. 

D) Utilizar DIU de cobre por um período de 6 meses, 
pois é o método recomendado em situações de 

miomas submucosos deste tamanho; aguardar 
resolução espontânea. 

E) Uso de análogo de GnRH, pois pode ser utilizado 
por mais de 6 meses sem efeitos colaterais, não 
causa amenorreia e provoca a regressão do 
mioma, sem risco de recorrência posterior. 

 
 
46. Primípara, 20 anos, pós-parto cesárea por 

apresentação pélvica, RN de termo, em boas 
condições, pesando 3.000g. No 3ª dia de puerpério, 
apresenta trombose venosa profunda em MIE, sendo 
medicada com heparina de baixo peso molecular. 
Após 2 dias, apresentou tromboembolismo pulmonar, 
necessitando de internação em terapia intensiva, 
recebendo alta em boas condições após 5 dias do 
episódio. Não apresentava antecedente de quadro 
trombótico e usava condom como método 
anticoncepcional.  
Suspeitando-se de trombofilia, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A) O risco de recorrência de trombose é observado 

apenas com as trombofilias  hereditárias  e não 
com a síndrome antifosfolípide. 

B) As trombofilias hereditárias não se associam à 
trombose venosa e sim à trombose arterial. 

C) Como não ocorreu perda fetal nesta gestação, 
está descartado o risco de síndrome 
antifosfolípide, devendo tratar-se, portanto, de 
trombofilia hereditária. 

D) Tanto a síndrome antifosfolípide quanto as 
trombofilias hereditárias devem ser investigadas. 

E) As trombofilias hereditárias não causariam tal 
quadro clínico sem história prévia de trombose. 

 
 
47. Jovem, 19 anos, portadora de comunicação 

interventricular(CIV) diagnosticada há 3 anos, sem 
uso de método anticoncepcional. Não apresentava 
dispneia e não utilizava medicação. Admitida com 
amenorreia de 5 meses, dispneia aos médios 
esforços, sem cianose. Ultrassonografia compatível 
com gestação de 20 semanas.  
Dado este contexto, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A) Para que a gestação prossiga, será necessário 

corrigir o defeito septal. 
B) Há necessidade de profilaxia para endocardite 

bacteriana para a mãe no parto. 
C) Em relação à população geral, não há maior risco 

de o feto ser portador de cardiopatia congênita. 
D) A descompensação cardíaca materna não está 

relacionada com as modificações fisiológicas da 
gestação, que só provocam aumento de trabalho 
cardíaco a partir do 3º trimestre. 

E) Caso o quadro clínico se agrave, será necessário 
conseguir autorização judicial para realizar o 
aborto terapêutico. 
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48. Mulher, 30 anos, 2 filhos vivos, em uso de DIU há 5 
anos, resolve mudar o método anticoncepcional 
devido a sangramento intenso e a cólicas menstruais. 
Solicita informações a respeito de métodos 
anticoncepcionais injetáveis (MAI). Ao orientar sobre 
tais métodos, deve-se  informar que: 

 
A) Após cessar o uso dos MAI, a fertilidade retorna 

mais rapidamente se os trimestrais forem usados, 
em comparação com os mensais combinados. 

B) Tanto os MAI mensais combinados quanto os 
trimestrais oferecem proteção imediata contra a 
gravidez quando aplicados do primeiro ao quinto 
dia do ciclo. 

C) A amenorreia é comum com o uso dos MAI, 
sejam eles mensais combinados ou trimestrais, 
ocorrendo na mesma proporção. 

D) Tanto os MAI mensais combinados quanto os 
trimestrais são compostos por um estrogênio e 
um progestagênio. 

E) Os principais efeitos colaterais são as alterações 
do ciclo menstrual e ganho de peso, mais 
frequentes com os MAI mensais combinados que 
com os injetáveis trimestrais. 

 
 
49. Casal, homem com 35 anos e mulher com 30 anos, 

tenta engravidar há 3 anos, sem sucesso. Não 
apresentam antecedentes mórbidos importantes. Na 
propedêutica inicial, os seguintes exames devem ser 
solicitados, EXCETO:  

 
A) Ressonância magnética de sela túrcica. 
B) Dosagem de prolactina. 
C) Biópsia de endométrio. 
D) Histerossalpingografia. 
E) Espermograma. 

 
 
50. Mulher, 60 anos, nuligesta, menopausada há 5 anos, 

assintomática, sem uso de reposição hormonal, 
obesa e sem diabetes ou hipertensão. 
Ultrassonografia: linha endometrial de 8 mm. 
Histeroscopia e biópsia: adenocarcinoma do 
endométrio do tipo endometrioide. Considerando este 
contexto, assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) O principal fator de risco é a exposição aos 

progestagênios. 
B) O sangramento por via vaginal, embora possa 

surgir tardiamente, é a principal manifestação 
clínica deste câncer. 

C) Obesidade de forma isolada, não associada a 
diabetes e à hipertensão, não influencia a 
ocorrência deste tipo de câncer. 

D) A maioria dos casos deste câncer não ocorre na 
pós-menopausa. 

E) A nuliparidade não é fator de risco para este tipo 
de câncer. 

 

51. Primípara, 24 anos, com sangramento por via vaginal 
intermitente há 8 meses, após parto normal sem 
intercorrências. Procurou atendimento médico 2 
meses após o parto, quando foi prescrito 
anticoncepcional oral, sem melhora. Depois de mais 
4 meses, devido à manutenção do sangramento, foi 
submetida à curetagem uterina, com diagnóstico 
histológico de coriocarcinoma. Radiografia simples de 
tórax aponta nódulos pulmonares sugestivos de 
metástases.  
Em relação ao prognóstico, assinale a alternativa 
CORRETA:  
 
A) Caso o diagnóstico histológico fosse de mola 

hidatiforme, não haveria necessidade de 
acompanhamento clínico e laboratorial, por ser 
de melhor prognóstico, estando a paciente 
tratada com a curetagem.  

B) Os títulos de gonadotrofina coriônica não são 
úteis para acompanhamento e prognóstico, uma 
vez que mesmo títulos normais podem ser 
indicativos de progressão da doença. 

C) Para melhorar o prognóstico, o tratamento deve 
ser cirúrgico, com indicação de histerectomia e 
ooforectomia bilateral; as metástases pulmonares 
devem ser tratadas com radioterapia exclusiva. 

D) A ocorrência de metástases pulmonares 
configura pior prognóstico que a existência de 
metástases hepáticas, sendo menos responsivas 
à quimioterapia. 

E) O intervalo de tempo transcorrido entre o parto e 
a confirmação diagnóstica relaciona-se com o 
prognóstico.  

 
 
52. Recentemente foi noticiada a liberação das vacinas 

contra o papilomavírus humano (HPV). Em relação 
ao conhecimento atual sobre essas vacinas, assinale 
a alternativa CORRETA:  

 
A) Têm a mesma efetividade tanto para indivíduos 

infectados quanto para os não infectados, 
causando a regressão das lesões existentes. 

B) Não dispensam a necessidade de continuar 
realizando exames de Papanicolau. 

C) Devem ser utilizadas preferencialmente nas 
primeiras horas de vida, para protegerem 
adequadamente contra a transmissão vertical do 
HPV. 

D) São constituídas por vírus vivo atenuado, não 
devendo ser utilizadas durante a gestação e em 
mulheres na idade reprodutiva. 

E) Protegem contra a maioria dos papilomavírus. 
 
 
53. Paciente de 13 anos, menarca aos 12 anos. Mãe 

refere ciclos menstruais irregulares, com intervalos 
de 2 em 2 meses, duração de 6 dias, com fluxo 
regular. Nesta situação, a orientação médica é:  
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A) Indicar progesterona injetável de depósito 
(acetato de medroxiprogesterona- 150 mg) a 
cada 3 meses por um período de 1 ano, para 
deixá-la  em amenorreia. 

B) Não fazer nada e observar, pois se trata de 
anovulação por imaturidade do eixo hipotálamo –
hipófise -ovariano. 

C) Indicar progesterona  na segunda fase do ciclo 
menstrual, pois se trata de anovulação por 
imaturidade do eixo hipotálamo –hipófise -
ovariano. 

D) Indicar ciclo artificial com estrogênio e 
progesterona sequenciais para regular a 
menstruação. 

E) Indicar um contraceptivo hormonal oral de baixa 
dosagem para regular o ciclo menstrual. 

 
 
54. Uma moça de 17 anos comparece ao pronto-socorro 

de um hospital geral do convênio com quadro de 
abortamento incompleto. A mãe, que a acompanha, 
diz que a paciente tomou e colocou na vagina 
comprimido para abortar. Diante desta situação, o 
médico deve:  

 
A) Atender a menor e, posteriormente, encaminhá-la 

para o IML.  
B) Atender a menor e, posteriormente, registrar um 

Boletim de Ocorrência. 
C) Atender a menor e registrar todas as informações 

na ficha de atendimento. 
D) Atender a menor e omitir do prontuário a 

informação da tentativa de aborto, para não 
comprometer a paciente. 

E) Encaminhar a menor, antes do atendimento, para 
o IML. 

 
 
55. Das drogas abaixo citadas, indique a utilizada para 

reduzir polidrâmnio. 
 

A) Hidralazina. 
B) Nifedipina. 
C) Gentamicina. 
D) Indometacina. 
E) Digoxina. 

 
 
56. À coloração azulada da parede vaginal e vulvar na 

gestação dá-se o seguinte nome: 
 

A) Sinal de Piskacek. 
B) Sinal de Osiander. 
C) Sinal de Proust. 
D) Sinal de Cullen. 
E) Sinal de Jacqueimer Chadwick. 
 
 

57. No caso de trombose venosa superficial na gravidez, 
é conduta CORRETA: 

A) Utilizar heparina convencional subcutânea. 
B) Usar heparina convencional via endovenosa. 
C) Utilizar meia elástica, analgésico e repouso. 
D) Aplicar heparina de baixo peso molecular por via 

subcutânea. 
E) Aplicar heparina de baixo peso molecular por via 

endovenosa. 
 
 

58. Na gestação gemelar, a divisão do ovo entre o quarto 
e oitavo dia resultará em gêmeos: 

 
A) Dicoriônico-diamniótico. 
B) Monocoriônico-diamniótico. 
C) Monocoriônico-monoamniótico. 
D) Dicoriônico-monoamniótico. 
E) Gêmeos imperfeitos (acolados). 
 

 
59. A bacia que possui o estreito superior de forma 

triangular é denominada: 
 

A) Ginecoide. 
B) Androide. 
C) Antropoide. 
D) Platipeloide. 
E) Assimétrica. 
 
 

60. A linha de orientação de uma apresentação cefálica 
defletida do segundo grau é: 

 
A) Sutura lambdoide. 
B) Sutura occipital. 
C) Sutura metópica. 
D) Linha facial. 
E) Sutura temporal. 

 
 

61. Em virtude de sua maior alerginicidade, é 
recomendável que se adie para os 10 meses de 
idade a introdução, na alimentação do lactante, de: 

 
A) Clara de ovo. 
B) Gema de ovo. 
C) Carne de vaca. 
D) Suco de laranja. 
E) Papa de cereais. 

 
 
62. A criança nascida de termo, que apresenta 

crescimento e desenvolvimento normais, deve 
triplicar seu peso de nascimento e atingir a estatura 
de um metro com a idade, respectivamente, de: 

 
A) 6 e 18 meses. 
B) 8 e 27 meses. 
C) 10 e 36 meses. 
D) 12 e 48 meses. 
E) 15 e 60 meses. 
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63. Avalie as afirmações relativas ao desenvolvimento 
neuropsicomotor da criança normal, de acordo os 
conceitos de Gesell: 

 
I. Aos 12 meses, diz duas ou mais palavras. 
II. Adquire controle esfincteriano aos 18 meses. 
III. Com 40 semanas de vida, usa a colher. 
IV. Com dois anos de idade, veste-se sem ajuda. 

 
Somente estão CORRETAS as afirmações: 

 
A) I e II 
B) I e III 
C) II e III 
D) II e IV 
E) I, II e III 

 
 
64. Considere as seguintes alterações clínicas, 

relacionadas com a desnutrição protético-energética 
grave: 

 
I. Hepatomegalia acentuada. 
II. Atrofia muscular. 
III. Edema de membros inferiores. 
IV. Ausência de gordura subcutânea. 
 
Constituem características do marasmo na criança 
SOMENTE: 

 
A) I e II 
B) I e III 
C) II e III 
D) II e IV 
E) I, II e III 

 
 
65. O raquitismo carencial na criança caracteriza-se por: 
 

A) Hipocalcemia e hipofosfatúria. 
B) Normocalcemia e hiperfosfatemia. 
C) Hipercalcemia e níveis baixo de fosfatase 

alcalina. 
D) Hiperfosfatemia e hipocalciuria. 
E) Hipofosfatemia e níveis elevados de fosfatase 

alcalina. 
 
 
66. A presença, no exame radiológico, de 

pneumatoceles, derrame pleural e abscesso 
pulmonar, em lactente com broncopneumonia e 
estado geral comprometido, é indicativa de infecção 
causada mais provavelmente por: 

 
A) Staphylococcus aureus. 
B) Estreptococo beta-hemolítico do grupo A. 
C) Haemophilus influenzae do tipo B. 
D) Mycoplasma pneumoniae. 
E) Pseudômonas aeruginosa. 

 

67. Das afirmações abaixo sobre bronquiolite, a 
INCORRETA é: 

 
A) A nebulização úmida e a oferta de líquidos orais, 

se tolerados, são medidas iniciais adequadas. 
B) O vírus sincicial respiratório é o agente mais 

comum. 
C) Tipicamente o hemograma mostra linfócitos e o 

Rx é normal. 
D) Oxigênio suplementar deve ser usado em todos 

os pacientes com desconforto respiratório. 
E) Os corticoides não têm se mostrado úteis nas 

fases agudas da doença não complicada. 
 
 
68. Comparando a composição do leite materno com a 

do leite de vaca, verifica-se que o leite materno 
apresenta concentrações superiores de determinadas 
substâncias, com EXCEÇÃO de: 

 
A) Calorias. 
B) Gorduras. 
C) Vitamina A. 
D) Lactose. 
E) Proteínas. 

 
 
69. Em relação à infecção urinária da criança, é 

CORRETO afirmar que: 
 

A) O germe mais frequente nas infecções não 
complicadas é a Klebsiella pneumoniae. 

B) As bactérias do gênero Proteus apresentam a 
peliculiaridade de favorecer a formação de 
cálculos. 

C) O sedimento urinário apresenta grande 
quantidade de cilindros hemáticos e 
hemoglobinúricos na fase aguda. 

D) A exploração radiológica das vias urinárias é 
desnecessária em meninas acometidas. 

E) O tratamento das formas agudas não 
complicadas pode ser feito com dose única de 
antimicrobiano, sem necessidade de uroculturas 
de controle. 

 
 
70. A frequência de infecção urinária é maior no sexo 

masculino: 
 

A) Nos primeiros três meses de vida. 
B) Na criança em idade pré-escolar. 
C) Na criança em idade escolar. 
D) Na adolescência. 
E) Até a retirada da fralda. 

 
 
71. Menino de 7 anos desenvolve, 2 semanas após 

apisódio de amigdalite, quadro de hematúria, edema 
e hipertensão arterial, diagnosticado como sendo 
glomerulonefrite difusa aguda. Pode-se afirmar que: 
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A) A evolução para hipertensão arterial crônica 
ocorre em cerca de 30% dos casos. 

B) Os níveis de C3 séricos são usualmente 
diminuídos. 

C) A persistência, mesmo que microscópica, de 
hematúria por mais de 1 mês é indicativa de 
biópsia renal. 

D) A lesão histológica mais comum é a proliferação 
celular mesangial, com a formação de 
crescentes. 

E) Na maioria dos casos, não há evidências clínicas 
ou laboratoriais de infecção estreptcócica prévia. 

 
 
72. Considere as alterações laboratoriais abaixo. 
 

I. Hipoalbuminemia. 
II. Hipergamaglobulinemia. 
III. Hipercolesterolemia. 
IV. Elevação dos níveis de alfa-2 globulinas séricas. 

 
Estão presentes na síndrome nefrótica SOMENTE: 

 
A) I e II 
B) I e III 
C) II e IV 
D) I, II e IV 
E) II, III e IV 

 
 
73. Considere as seguintes afirmações: 
 

I. A pesquisa de fator reumatoide é, geralmente, 
negativa. 

II. A erupção é do tipo vesicular e pruriginoso. 
III. A duração mínima da doença é de seis semanas. 
IV. Anemia e leucocitose são alterações comuns do 

hemograma. 
 

São CORRETAS, no que se refere à forma sistêmica 
da artrite reumatoide juvenil, somente: 

 
A) I e II 
B) I e III 
C) II e III 
D) II e IV 
E) I, III e IV 

 
 
74. No quadro de desidratação aguda decorrente de 

vômitos incoercíveis, observam-se distúrbios ácido-
básico e eletrolítico caracterizado, mais comumente, 
por: 

 
A) Acidose metabólica e hiponatremia. 
B) Alcalose metabólica e hipocloremia. 
C) Alcalose respiratória e hipopotassemia. 
D) Acidose metabólica e hiperpetassemia. 
E) Acidose respiratória e hipernatremia. 

 

75. No recém-nascido, constitui causa de icterícia tardia, 
com predomínio de bilirrubina direta: 

 
A) Atresia de vias biliares. 
B) Icterícia do leite materno. 
C) Deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase. 
D) Esferocitose e outros defeitos de forma dos 

eritrócitos. 
E) Incompatibilidade sanguínea materno-fetal. 

 
 
76. Recém-nascido do sexo masculino com 20 dias de 

vida chega ao pronto-socorro com quadro de 
desidratação grave, 2 episódios de vômito e fezes um 
pouco amolecidas. Laboratorialmente encontramos 
as seguintes concentrações sanguíneas: Na 120 
mEq/L, K 7,0 mEq/L.  
O diagnóstico mais provável é: 

 
A) Estenose hipertrófica do piloro. 
B) Atresia do íleo. 
C) Meningite. 
D) Ileomeconial. 
E) Hiperplasia congênita da suprarrenal. 

 
 
77. Recém-nascido de termo, adequado para a idade 

gestacional, desenvolve febre e hipoglicemia com 14 
horas de vida, além de apresentar-se hipoativo. 
Hemograma com índice neutrofílico de 0,4 e 
plaquetas de 100.000/mm3, sem outras alterações. 
Líquor normal. Os principais agentes envolvidos 
neste quadro são: 

 
A) Streptococcus agalactiae e Listeria 

monocytogenes. 
B) Escherichia coli e Listeria monocytogenes. 
C) Escherichia coli e Streptocuccus agalactiae. 
D) Escherichia coli e Streptococcus faecalis. 
E) Streptococcus faecalis e Listeria monocytogenes. 

 
 
78. Ao examinar um recém-nascido com dois dias de 

vida observam-se pequenas vesículas numa base 
eritematosa em face e tronco. O exame histológico 
da lesão, com coloração de Wright, revela a presença 
de acúmulos de eosinófilos. O diagnóstico desta 
lesão é: 

 
A) Miliária rubra. 
B) Impetigo. 
C) Acne neonatal. 
D) Melanose pustular neonatal. 
E) Eritema tóxico. 

 
 
79. A única condição em que o aleitamento materno está 

formalmente contraindicado é à presença de: 
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A) Galactosemia na criança. 
B) Tabagismo materno. 
C) Icterícia fisiológica do recém-nascido. 
D) Mamilos achatados ou pseudoinvertidos na mãe. 
E) Mestite materna. 

 
 
80. São fatores de risco para o nascimento de bebês PIG 

(pequenos para a idade gestacional), EXCETO: 
 

A) Hipertensão arterial. 
B) Infecções congênitas. 
C) Tabagismo materno. 
D) Eritroblastose fetal. 
E) Cardiopatia materna. 

 
 
81. No Brasil, observa-se uma tendência mantida em 

relação à queda na mortalidade infantil desde os 
anos 70, particularmente mais acentuada de 1985 em 
diante, embora persistam ainda importantes 
diferenças regionais. 
Relacione as possíveis causas contribuintes para 
este declínio: 

 
I. Melhoria nas condições de saneamento, 

reduzindo a frequência de doenças infecciosas e 
parasitárias, particularmente as diarreias. 

II. Grande redução na proporção dos partos 
operatórios, diminuindo a mortalidade neonatal. 

III. Aumento da cobertura vacinal, reduzindo a 
incidência de doenças imunopreveníveis. 

IV. O desenvolvimento e a introdução de novos 
antibióticos para o tratamento de infecções 
respiratórias agudas da infância. 

V. Redução da desnutrição infantil por meio de 
campanha de suplementação alimentar e de 
incentivo ao aleitamento materno. 

 
As afirmativas CORRETAS são: 

 
A) I e III 
B) II e V 
C) I, III e V 
D) II, III e IV 
E) I, IV e V 

 
 
82. Razão de mortalidade materna é um importante 

indicador do nível de saúde de uma população. São 
dados necessários para o seu cálculo: 

 
A) O número de óbitos por causas maternas e o 

número de nascidos vivos. 
B) O número de óbitos por causas maternas e o 

número de nascidos vivos, bem como o de 
nascidos mortos. 

C) O número de óbitos na população do sexo 
feminino em idade fértil e o número de óbitos na 
população. 

D) O número de óbitos por causas maternas e o de 
óbitos na população do sexo feminino. 

E) O número de óbitos na população do sexo 
feminino em idade fértil e o número de nascidos 
vivos. 

 
 
83. Para incorporar um tratamento terapêutico à prática 

clínica, qual é o nível necessário de evidência 
científica? 

 
A) Estudo coorte com mais de mil casos. 
B) Estudo de caso controle. 
C) Revisão sistemática de ensaios clínicos com 

metanálise. 
D) Grande série de casos. 
E) Ensaio clínico randomizado. 

 
 
84. Segundo o código de ética médica, o médico deve: 
 

A) Sempre se negar a fazer greve nos serviços de 
saúde. 

B) Nunca internar seus pacientes em hospitais com 
os quais não tem qualquer vínculo profissional. 

C) Sempre comunicar aos seus superiores 
problemas de sigilo profissional. 

D) Abster-se de fazer greve nos serviços 
hospitalares. 

E) Guardar sigilo profissional mesmo nas situações 
que envolvam depoimento em juízo. 

 
 
85. Homem de 78 anos, capaz. Recusa-se a submeter-

se a uma cirurgia radical. Mau prognóstico apenas 
com tratamento clínico. Sobrevida razoável em 
operação. Os familiares insistem com a equipe 
médica que a operação deve ser praticada, apesar 
da opinião contrária do paciente. 
Neste caso a atitude deve ser: 

 
A) Recorrer a uma decisão do Conselho Regional de 

Medicina. 
B) Dar prioridade para o paciente, apesar de 

divergências. 
C) Dar prioridade para a família, apesar da decisão 

do paciente. 
D) Dar prioridade para a diretriz científica, que 

recomenda a operação como benefício para a 
qualidade de vida e sobrevida. 

E) Interditar judicialmente o paciente. 
 
 
86. Em relação às características do perfil epidemiológico 

do Brasil, é correto afirmar, EXCETO: 
 

A) As doenças cardiovasculares representam a 
principal causa de mortalidade. 

B) A mortalidade proporcional por doenças 
infecciosas vem diminuindo nas últimas décadas. 
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C) A incidência de doenças imunopreveníveis, como 
tétano, difteria e coqueluche, foi reduzida. 

D) A melhoria dos indicadores de saúde foi 
alcançada de forma homogênea por todos os 
grupos populacionais. 

E) A mortalidade proporcional por causas externas 
vem aumentando nas últimas décadas. 

 
 
87. Em 1º de janeiro de 2005, existiam 2000 casos de 

tuberculose em um município da região Sudeste. Ao 
longo desse ano, foram notificados mais de 200 
casos novos da doença; além disso, 300 pacientes 
tiveram alta por cura e 50 foram a óbito. Sabendo-se 
que, em 2005, a população estimada no município 
era de 5000000 habitantes, pode-se afirmar que o 
coeficiente de prevalência pontual de tuberculose por 
100 mil habitantes, em 1º de janeiro de 2005 e em 31 
de dezembro de 2005, foi igual a respectivamente: 

 
A) 44 e 40 
B) 40 e 44 
C) 40 e 38 
D) 40 e 37 
E) 38 e 40 

 
 
88. Algumas doenças infecciosas, como tuberculose e 

hanseníase, são afecções que têm acumulado um 
grande conhecimento na medicina, com diagnóstico e 
tratamento conhecidos amplamente e tidos como 
simples do ponto de vista clínico. Por outro lado, são 
doenças que apresentam uma incidência 
considerada alta no Brasil e, por isso, complexas do 
ponto de vista epidemiológico porque: 

 
A) São doenças que foram introduzidas 

recentemente no Brasil. 
B) Estão sempre associadas com a AIDS. 
C) Não existe vacina que possa preveni-las; são 

doenças transmissíveis em franca expansão. 
D) Estão relacionadas com as condições de vida; 

daí o sucesso do tratamento não depender só do 
manejo clínico do paciente. 

E) Têm alta infectividade contaminando rapidamente 
os contatos do caso índice. 

 
 
89. Jovem de 18 anos sofreu lesão abrasiva no 

calcanhar, em pequeno acidente de moto. No pronto-
socorro declarou ter feito reforço vacinal contra 
tétano há mais de 10 anos. A conduta profilática 
adequada, após limpeza do ferimento é: 

 
A) Aplicar reforço vacinal, mas não o soro 

antitetânico. 
B) Não aplicar reforço vacinal nem soro antitetânico, 

porque o ferimento foi superficial. 
C) Não aplicar reforço vacinal, mas aplicar soro 

antitetânico. 

D) Recomeçar esquema vacinal contra tétano, 
porque a última vacinação foi há mais de 10 
anos. 

E) Aplicar reforço vacinal e soro antitetânico, porque 
o reforço foi há mais de 10 anos. 

 
 
90. A melhor forma de prevenir a sífilis congênita é 

realizar: 
 

A) Detecção precoce através de sorologia do 
sangue do cordão umbilical ao nascimento e 
instituição de tratamento, se necessário. 

B) Sorologia de todas as gestantes na 1º consulta e, 
se necessário, repetir sorologia no 3º trimestre; 
tratamento, se necessário. 

C) Sorologia de todas as gestantes na 1º consulta e 
tratamento adequado. 

D) Sorologia, quando do aparecimento dos primeiros 
sinais e sintomas, e tratamento oportuno. 

E) Tratamento de todas as gestantes no 3º 
trimestre, independentemente de sorologia. 

 
 
91. As doenças de notificação compulsória podem ser 

comunicadas às autoridades sanitárias: 
 

I. Por qualquer cidadão. 
II. Obrigatoriamente por profissionais de saúde do 

serviço público. 
III. Obrigatoriamente por diretores de escola e 

hospitais. 
IV. Obrigatoriamente por profissionais de saúde que 

trabalham em serviços privados. 
 
 Estão CORRETAS: 
 

A) I e II, apenas. 
B) I, II e IV apenas. 
C) I, II e III apenas. 
D) II, III e IV apenas. 
E) I, II, III e IV. 

 
 
92. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi estabelecido 

pela Constituição Federal de 1988. Seus princípios 
são válidos para as três esferas de governo (federal, 
estadual, municipal). Os princípios fundamentais do 
SUS são: 

 
A) Descentralização, universalidade, participação e 

hierarquização. 
B) Integralidade, equidade, descentralização e 

regionalização. 
C) Universalidade, integralidade, equidade e 

participação. 
D) Universalidade, integralidade, equidade e 

resolutividade. 
E) Universalidade, integralidade, descentralização e 

hierarquização. 
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93. “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantida mediante políticas sociais econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação.” Constituição Federal da República, de 
1988, Artigo 196, seção II, da Saúde. (Adaptado) 
Considerando o estabelecido na Constituição, é 
CORRETO afirmar que a superação dos problemas 
de saúde: 
 
A) Está determinada exclusivamente pelo acesso 

aos serviços de saúde nos seus diversos níveis. 
B) É responsabilidade dos médicos e dos gestores 

públicos. 
C) Não é possível apenas mediante decisões de 

âmbito hospitalar ou de assistência médica. 
D) É um dever do cidadão, que deve zelar pela 

promoção da sua saúde. 
E) Não é possível sem a organização de grandes 

hospitais terciários, onde as patologias mais 
frequentes podem ser tratadas adequadamente. 

 
 
94. O SUS - Sistema Único de Saúde: 
 

A) É resultado da fusão dos antigos IAPs, criados 
desde os anos 1930, por Getúlio Vargas, 
fundidos quando da criação do INAMPS, em 
1974, já sob o governo militar, compondo as 
propostas estatizantes do período. 

B) É herdeiro da tradição iniciada pelo INAMPS – 
Instituto Nacional de Medicina e Previdência 
Social –-, criado por Getúlio Vargas, a partir dos 
anos 1930, e que teve seu apogeu no período 
desenvolvimentista, dos anos 1950 a 1964. 

C) Tem suas raízes na criação das CAPs – Caixas 
de Aposentadoria e Pensões –, criadas em 1923, 
por Elói Chaves, e do INAMPS – Instituto 
Nacional de Medicina e Previdência Social –, 
sendo institucionalizado em 1988. 

D) Tem origem nos acúmulos e mobilizações sociais 
ocorridos nos anos 1970 e 1980, que resultaram 
na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, 
sendo institucionalizado pela Constituição 
Federal de 1988. 

E) Foi criado nos anos 1970 como resposta à crise 
de legitimidade do governo militar, privilegiando 
as ações de saúde coletiva em detrimento da 
rede hospitalar, então sob a égide do INAMPS – 
Instituto Nacional de Medicina e Previdência 
Social. 

 
 
95. São competências da direção estadual do SUS, 

EXCETO: 
 

A) Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios. 
B) Participar das ações de controle e avaliação das 

condições e ambientes de trabalho. 

C) Coordenar a rede estadual de laboratórios de 
saúde pública e hemocentros. 

D) Formular, avaliar e elaborar formas para a 
produção de insumos e equipamentos para a 
saúde. 

E) Participar da formulação da política e da 
execução de ações de saneamento básico. 

 
 
96. Sobre o disposto na Lei 8142/90, é INCORRETO 

afirmar: 
 

A) A apresentação de usuários nos Conselhos e 
Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

B) A Conferência de Saúde reúne-se em caráter 
permanente e deliberado para avaliar a situação 
de saúde e propor diretrizes. 

C) O Conselho de Saúde atua na formação de 
estratégias e do controle da execução da política 
de saúde. 

D) A Conferência e o Conselho de Saúde 
representam instâncias colegiadas do SUS em 
cada esfera de governo. 

E) As decisões do Conselho de Saúde, inclusive 
sobre os aspectos econômicos e financeiros, são 
homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído, em cada esfera de governo. 

 
 
97. São funções da Vigilância de Epidemiologia, 

EXCETO: 
 

A) Avaliar a eficácia e a efetividade de medidas 
adotadas para o controle de doenças. 

B) Recomendar e adotar medidas de prevenção e 
controle de doenças ou agravos. 

C) Intervir nos problemas sanitários decorrentes do 
meio ambiente, da produção e da circulação de 
bens de interesse para a saúde. 

D) Realizar a coleta e o procedimento de dados. 
E) Divulgar as informações obtidas. 

 
 
98. Sobre as ações/ funções da Vigilância Sanitária 

(ANVISA), é FALSO  afirmar: 
 

A) São ações predominantemente sobre riscos reais 
e potenciais aos quais estão expostos os 
cidadãos e consumidores, e apresentam 
natureza essencialmente preventiva. 

B) A atuação abrange o controle de bens de 
consumo e prestação de serviço apenas 
diretamente relacionados com a saúde. 

C) Constituem tanto uma ação de saúde quanto um 
instrumento de organização econômica da 
sociedade, exercendo função mediadora da 
relação entre produtores e consumidores. 

D) Legislação, fiscalização sanitária, vigilância 
epidemiológica e educação em saúde são 
exemplos de instrumentos de trabalho da 
ANVISA. 
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E) Abrangem variadas categorias de objetos de 
cuidado, com medicamentos, alimentos, bebidas, 
ambiente de trabalho, portos, aeroportos e 
serviços de saúde disponíveis. 

 
 
99. Para preencher adequadamento a Declaração de 

Óbito (DO), o médico deve declarar a causa básica 
do óbito em último lugar (parte I-linha d), 
estabelecendo uma sequência, de baixo para cima, 
até a causa terminal ou imediata (parte I-linha a). 
Considere o seguinte caso clínico: 
Paciente idoso, vítima de queda de escada, sofre 
fratura de fêmur, é internado e submetido à cirurgia. 
Evoluída adequadamente, mas adquire infecção 
hospitalar, vindo a falecer, 12 dias depois, por 
broncopneumonia. 
A sequência de eventos que deveriam constar da 
Declaração de Óbito é: 
 
A) Broncopneumonia, fratura de fêmur e queda da 

escada. 
B) Queda da escada, fratura do fêmur e 

broncopneumonia. 
C) Broncopneumonia. 
D) Queda da escada e fratura do fêmur. 
E) Fratura do fêmur. 

 
 
100. A afirmação: “É direito de todo usuário de 

serviços de saúde recusar tratamentos dolorosos ou 
extraordinários para tentar prolongar a vida, e é seu 
direito optar pelo local da morte“ configura: 

 
A) A ortotanásia, isto é, o direito à diminuição da dor 

e do sofrimento desnecessário, ao respeito à 
autonomia, dignidade e qualidade de vida do 
paciente/usuário em situações terminais, direito 
que é garantido em lei no estado de São Paulo. 

B) A eutanásia, ou seja, a proposta de que o médico 
deixe de lançar mão de todos os recursos à sua 
disposição, em nome de uma pretensa 
autonomia do paciente, de sua qualidade de vida 
ou diminuição de seu sofrimento. 

C) Evidentemente afronta os princípios religiosos, 
que devem servir de base para opções éticas e 
técnicas tomadas pelos membros das equipes de 
saúde, independentemente do credo do paciente. 

D) Princípios de base tecnocrática, que têm por 
fundamento as necessidades econômicas de 
melhor utilização de leitos, especialmente os de 
terapia intensiva, face a seus altos custos e 
eventual carência. 

E) Desconsideração dos avanços da moderna 
tecnologia médica, bem como das mudanças 
sociais das últimas décadas, que fazem a morte 
doméstica sinônimo de morte sem acesso a 
cuidados médicos intensivos. 

 
 


