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1. Paciente M.S.T. de 45 anos, homem, apresenta 
protrusão de porção extraperitoneal de um segmento 
de intestino através da parede diafragmática 
abdominopélvica. Pode-se afirmar que esse paciente 
apresenta: 
 
A) hérnia direta. 
B) hérnia por deslizamento. 
C) hérnia oblíqua externa. 
D) hérnia crural. 
E) hérnia oblíqua interna. 

 
2. Paciente P.P.T., 52 anos, masculino, chega à 

unidade de emergência com uma grande ascite, que 
causa desconforto respiratório. O médico de plantão 
opta por realizar a paracentese de alívio. 
Sobre ascite, avalie as afirmativas. 

 
I. Quando o paciente apresenta edema de 

membros inferiores associada à ascite, as 
etiologias mais prováveis são: cirrose, 
insuficiência cardíaca congestiva e 
nefropatia. 

II. Albumina sérica ≥1,1 g/dL – provável ascite 
com hipertensão portal. 

III. As medidas de rotina para tratamento da 
ascite na cirrose hepática compreendem: 
restrição de sódio, diuréticos, evitar 
substâncias hepatotóxicas. 

 

Está(ão) correta(s) APENAS a(s) afirmativa(s): 

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

 
3. Considere os conceitos abaixo: 
 

I. O megaesôfago é definido como a redução 
acentuada dos plexos nervosos da parede 
esofágica, levando à ausência do reflexo de 
relaxamento do esfíncter inferior do esôfago 
à deglutição. 

II. De acordo com a classificação de Rezende, 
o diâmetro ao exame contrastado do esôfago 
classifica o megaesôfago como Grau III 
quando ocorre dolicomegaesôfago. 

III. O megaesôfago predispõe a instalação do 
adenocarcinoma esofágico. 

 
Está(ão) correto(s) APENAS o(s) conceito(s): 
 
A) I, II e III. 
B) I e III.  
C) I.  
D) I e II.  
E) III.  

4. O Sr. M.N.F., vítima de agressão, apresenta 
ferimento por arma branca na parede abdominal 
anterior. Foi levado para o hospital pela equipe de 
resgate. No exame inicial observou-se: MV = audível 
bilateralmente FR = 26 mpm; pulso = 140 bpm; PA = 

80/40 mmHg; e radiografia de tórax em AP – 
alargamento de mediastino. Registra-se ainda 
abertura ocular a estímulos álgicos, pupilas 
isocóricas sem resposta verbal. Apresenta abdome 
distendido e com equimoses em algumas áreas e 
ferimento de 2 cm no mesogástrico. Após serem 
administrados 4000 ml de ringer, a pressão arterial 
passa a ser 80/40 mmHg. A conduta imediata, nesse 
caso é: 

 
A) lavado peritoneal diagnóstico. 
B) Tomografia de abdome. 
C) Radiografia de tórax para que se afaste lesão 

aórtica. 
D) laparotomia exploradora. 
E) ultrassonografia abdominal diagnóstica. 

 
5. Paciente, vítima de acidente de motocicleta, 

apresenta instabilidade do anel pélvico, instabilidade 
hemodinâmica, queixa-se de dor abdominal e 
apresenta LDP (lavado peritoneal diagnóstico) 
positivo. A fixação imediata da pelve foi realizada. Na 
laparotomia exploradora observa-se um grande 
hematoma na retrocavidade dos epiplons. Nesse 
caso, qual deve ser a conduta inicial? 

 
A) Abrir a retrocavidade dos epiplons e explorar 

possível lesão duodeno-pancreática. 
B) Fazer reposição sanguínea e observar. 
C) Abortar o procedimento cirúrgico e realizar 

tomografia abdominal. 
D) Verificar se o hematoma da retrocavidade dos 

epiplons pode ser decorrência da fratura pélvica. 
E) Realizar tratamento conservador e iniciar 

alimentação parenteral total. 

6. Paciente vítima de queda de nível foi conduzido ao 
tratamento conservador não operatório (TNO) 
hepático. O TNO é possível desde que: 

 
A) a hemoglobina inicial seja maior que 10 g/dl. 
B) não exista mais de um órgão sólido lesado. 
C) não haja necessidade de transfusão de sangue. 
D) a ultrassonografia indique lesão de víscera 

maciça. 
E) o paciente apresente estabilidade hemodinâmica 

após reanimação volêmica inicial. 
 
7. Na determinação do local de sangramento em 

pacientes com hemorragia digestiva baixa, a 
avaliação por arteriografia seletiva é positiva desde 
que o paciente esteja sangrando a uma velocidade 
de: 

 
A) 0,03 a 0,1 ml por minuto. 
B) 0,01 a 1 ml por minuto. 
C) 0,5 a 1 ml por minuto. 
D) 3 a 5 ml por minuto. 
E) 3 a 10 ml por minuto. 

 
8. A produção do suco gástrico é estimulada pela 

produção de estímulos neuronais. A inervação 
parassimpática do estômago é feita pelo nervo 
A) ileoinguinal. 
B) frênico. 
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C) laríngeo recorrente. 
D) oriundo dos gânglios celíacos.  
E) vago. 

9. A margem de ressecção de uma carcinoma 
basocelular nodular em pescoço é de no mínimo 

 
A) 0,3 a 0,5 cm. 
B) 1,0 a 1,5 cm. 
C) 1,5 a 2,0 cm. 
D) 2,0 a 2,5 cm. 
E) 2,5 a 3,0 cm. 

10. Tumor maligno da glândula tireoide mais 
frequentemente  diagnosticado. 

 
A) Carcinoma medular. 
B) Carcinoma anaplásico. 
C) Carcinoma folicular. 
D) Carcinoma papilífero. 
E) Adenocarcinoma. 

11. A anemia ferropriva é a carência nutricional mais 
prevalente no mundo, acarretando prejuízos, a curto 
e longo prazo, no desenvolvimento neuropsicomotor, 
na aprendizagem, além de comprometer na resposta 
do sistema imunológico. Sobre o ferro é CORRETO 
afirmar: 

 
A) Não é necessária a suplementação de ferro nos 

primeiros 6 meses de vida no lactente a termo, 
adequado para a idade gestacional e recebendo 
leite materno exclusivo. 

B) O ferro não heme encontrado na carne é mais 
bem absorvido que o ferro heme. 

C) Apresentam uma boa quantidade de ferro de alto 
biodisponibilidade alimentos como a gema de 
ovo, feijão, lentilha, soja e vegetal verde escuro. 

D) Aumentam a absorção do ferro o leite, o chá-
mate, o café e os cereais (fitatos). 

E) Diminuem a assimilação do ferro: frutose, citrato, 
ácido ascórbico e alguns aminoácidos da carne. 

 
12. Marque a alternativa CORRETA quanto à fórmula 

infantil indicada em caso de impossibilidade de 
aleitamento materno em lactente com alergia à 
proteína do leite de vaca. 

 
A) As fórmulas sem lactose são utilizadas em 

pacientes com alergia à proteína do leite de vaca, 
pois, como o próprio nome diz, não há lactose na 
sua composição. 

B) As fórmulas com proteína extensamente 
hidrolisada (ou as fórmulas de aminoácidos 
quando a hidrolisada não for tolerada) são 
indicadas no tratamento da alergia à proteína do 
leite de vaca não mediadas por IgE. 

C) As fórmulas com proteína extensamente 
hidrolisada são a segunda escolha em pacientes 
com alergia à proteína do leite de vaca em 
crianças abaixo de 6 meses. 

D) As fórmulas com proteína de soja podem ser 
utilizadas na intolerância à lactose e nas alergias 
mediadas por IgE e não mediadas por IgE. Uma 
das vantagens no seu uso é a possibilidade de 

ser oferecida desde o primeiro mês de vida 
mesmo em prematuros. 

E) Na alergia alimentar as fórmulas com proteína de 
soja podem ser utilizadas em menores de 6 
meses de vida. 

13. C.F., masculino, 1 ano de idade, com epistaxe 
importante após trauma há 2 dias. Exame físico 
acusa BEG, palidez de pele e mucosas discretas, 
epistaxe em narina direita e equimoses em membros 
inferiores. Exames laboratoriais indicam Hb: 11,5 
g/dL; VG: 35%; leucócitos: 5600, diferencial normal; 
plaquetas: 256.000/mm3; tempo de sangramento: 20 
min (VR: método de lvy até 12 min); tempo de 
protrombina: 12 segundos (controle: 12 segundos); 
tempo de tromboplastia parcial ativado: 68 segundos 
(controle: 32 segundos); e tempo de trombina: 18 
segundos (controle 18 segundos).  
Dado esse contexto, qual o diagnóstico mais 
provável? 

 
A) Hemofilia A. 
B) Hemofilia B. 
C) Púrpura trombocitopênica idiopática. 
D) Leucemia linfoide aguda. 
E) Doença de Von Willebrand.  

14. A tetralogia de Fallot é uma cardiopatia congênita 
cianótica que faz manifestação clínica na infância. 
Como se classifica essa anomalia? 

A) Cianótica, normofluxo pulmonar com hipertensão 
venocapilar pulmonar. 

B) Cianótica, hipofluxo pulmonar com normotensão 
venocapilar pulmonar. 

C) Acianótica, normofluxo pulmonar com 
normotensão venocapilar pulmonar. 

D) Cianótica, hiperfluxo pulmonar com hipertensão 
venocapilar pulmonar. 

E) Acianótica, hiperfluxo pulmonar com hipertensão 
venocapilar pulmonar. 

 
15. Sobre os reflexos neurológicos leia as assertivas a 

seguir: 
 

I. O reflexo cutâneo plantar de extensão, 
ou dos pododáctilos presente no recém-
nato persiste normalmente até os 12 
meses. 

II. O reflexo de Landau I surge por volta dos 
2 a 3 meses de vida. 

III. O reflexo tônico cervical assimétrico ou 
de Magnus de Kleijn desaparece 
normalmente após o 3-4º mês de vida. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS a(s) assertiva(s): 
A) I e II. 
B) I, II e III.  
C) II.  
D)  I e III. 
E) III. 

 
16. Uma adolescente de 17 anos de idade no estágio 

Tanner 2 relata história de descarga lactescente 
espontânea bilateral nos seios há 2 meses. A 
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menarca aconteceu na idade de 12 anos e seus 
ciclos menstruais foram regulares até 4 meses antes 
da visita ao consultório. Além disso, ela se queixa de 
cefaleia ao acordar há 2 semanas. O teste mais útil 
de triagem para essa paciente é 

 
A) o teste de gestação na urina. 
B) o teste de gestação no soro. 
C) o nível de prolactina no soro. 
D) o nível de estrógenos no soro. 
E) o nível de hormônio luteinizante no soro. 

 
17. O shunt pelo canal arterial no período fetal em um 

feto com atresia pulmonar é: 
 

A) da direita para esquerda. 
B) bidirecional. 
C) não existe shunt no período fetal. 
D) da esquerda para direita. 
E) depende da resistência vascular pulmonar. 

 
18. Sobre as crises convulsivas febris, leia as assertivas 

a seguir: 
  
I. A punção lombar deve ser realizada em todas as 

crianças com convulsão febril até os 3 anos de 
idade. 

II. Medidas antipiréticas estão autorizadas nas 
crises convulsivas febris. 

III. Havendo necessidade de tratamento contínuo na 
convulsão febril, fármacos como fenobarbital e 
valproato de sódio são contraindicados. 

Está(ão) correta(s) APENAS a(s) assertiva(s): 
 

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

 
19. Sobre as talassemias leia as assertivas a seguir: 
 

I. São consideradas como doenças genéticas 
raras. 

II. Nunca causam anemia grave ou alterações 
ósseas. 

III. São determinadas por alterações na síntese das 
cadeias alfa e beta e no hemograma observam-
se hipocromia e microcitose. 

Está(ão) correta(s) APENAS a(s) assertiva(s): 
 
 

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

 
 
20. Recém-nascido de dois dias com cianose central 

importante detectada ao exame clínico no berçário. 
Não apresenta sopro, o RX de tórax mostra área 

cardíaca relativamente normal e no 
eletrocardiograma observa-se predomínio de 
ventrículo direito. Qual a hipótese mais provável 
nesse caso? 

 
A) Transposição das grandes artérias. 
B) Drenagem anômala total de veias pulmonares. 
C) Ventrículo único. 
D) Estenose pulmonar valvar. 
E) Tetralogia de Fallot. 

21. Sobre a anemia aplástica, leia as assertivas a seguir: 
 

I. É uma doença caracterizada por falha da medula 
óssea em produzir células sanguíneas. 

II. Várias doenças e fatores ambientais podem 
causar essa doença. 

III. Nessa doença há hipocelularidade da medula 
óssea e consequente diminuição dos 
megacariócitos, precursores eritroides e 
mieloides. 
 

Está(ão) correta(s) APENAS a(s) assertiva(s): 
 

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

 
 
22. Com relação ao tratamento não farmacológico da 

hipertensão arterial, marque a alternativa CORRETA. 
 

A) Para hipertensos que não possuem o hábito de 
ingerir bebida alcoólica, pode-se sugerir o uso de 
quantidades pequenas de álcool diariamente (< 
30 g etanol/dia, ou seja, 1 taça de 300 mL de 
vinho/dia) com o objetivo de baixar a pressão 
arterial. 

B) Todo paciente hipertenso deve realizar exercício 
físico isotônico e resistido, desde que sua 
pressão arterial sistólica e diastólica esteja  < 160 
e/ou < 105 mmHg, respectivamente. 

C) Nem todos os hipertensos são beneficiados com 
a diminuição da ingestão de sódio no tratamento 
da hipertensão arterial, por isso, para alguns 
casos, tolera-se o uso de mais de 5 g de sal de 
cozinha/dia. 

D) A cessação do tabagismo é fundamental por 
garantir claramente a diminuição dos níveis de 
pressão arterial em indivíduos hipertensos. 

E) Segundo as diretrizes brasileiras de hipertensão, 
técnicas de controle do estresse como 
meditação, yoga e musicoterapia não garantem 
qualquer benefício. 

23. Com relação à hipertensão arterial secundária, 
marque a alternativa CORRETA. 

 
A) Pacientes com relação aldosterona 

sérica/atividade de renina ≤ 30 têm alta 
probabilidade de ser portadores de 
hiperaldosteronismo primário. 
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B) Para o tratamento inicial dos feocromocitomas, 
deve-se começar pelo uso de β-bloqueadores, 
devido ao risco de taquicardia reflexa dos α-
bloqueadores. 

C) O método com melhor sensibilidade e 
especificidade para detecção de estenoses de 
artérias renais > 50% é a angioressonância. 

D) O tratamento de escolha para estenose de artéria 
renal por doença fibrodisplásica é a angioplastia 
com stent. 

E) A coarctação de aorta é mais comum em 
homens, e o diagnóstico é feito na maioria das 
vezes por diferença da pressão arterial entre os 
braços  > 10 mmHg. 

24. Vários agentes antimicrobianos podem estar 
associados à injúria renal aguda (IRA). Com base 
nessa informação, assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) O aciclovir pode precipitar nos túbulos renais e 

causar IRA  por obstrução tubular.  
B) Os aminoglicosídeos causam IRA por mecanismo 

hemodinâmico. 
C) As sulfonamidas estão associadas à IRA por 

vasoconstrição renal. 
D) A vancomicina pode levar à liberação de 

histamina e IRA por infiltração de mastócitos. 
E) A anfotericina B causa vasodilatação renal e 

lesão por hipoperfusão glomerular. 
 
25. Sobre as causas de necrose de papila renal leia as 

assertivas a seguir: 
I. A necrose de papila renal pode ser encontrada 

em nefropatias associadas ao uso de lítio. 
II. Nefropatia por analgésico está relacionada à 

necrose de papila renal. 
III. Necrose de papila renal não ocorre em pacientes 

com nefropatia associada à anemia falciforme. 
 

Está(ão) correta(s) APENAS a(s) assertiva(s): 
 

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

 
26. Xeroderma pigmentoso é uma doença autossômica 

recessiva, causada pela sensibilidade anormal à 
irradiação solar. Apresenta defeito no reparo do DNA. 
Além do quadro cutâneo característico, poderão 
ocorrer alterações mentais nas formas mais graves. 
Indique a doença que apresenta característica 
semelhante, mas que não desenvolve tumores 
cutâneos malignos. 

 
A) Defeito ectodérmico congênito anidrótico. 
B) Síndrome de Moynahan. 
C) Síndrome de Bloom. 
D) Síndrome de Cockayne. 
E) Porfiria eritropoiética. 

 

27. Paciente com 25 anos apresenta, ao exame, 
múltiplos nódulos macios e purpúricos localizados no 
tronco, extremidades, cavidade oral e língua. Tem 
episódios de sangramento gastrointestinal, 
diagnosticado por exame endoscópico, e, no exame 
laboratorial, acusava-se anemia ferropriva. 
Diante desse quadro clínico, assinale a resposta 
CORRETA. 

 
A) Trata-se de sarcoma de Kaposi. 
B) Trata-se de síndrome de Merritt Kasabach. 
C) Trata-se de síndrome de Klippel Trenounay 

Weber. 
D) Trata-se de amiloidose nodular. 
E) Trata-se de síndrome Blue Rubber Bled Nevus. 

28. Paciente feminina, 25 anos, refere galactorreia, 
amenorreia e dificuldade para engravidar. Ao exame 
físico, o único achado foi expressão mamilar positiva. 
Realizou dosagem de prolactina, que foi igual a 250 
mcg/L (normal de 0 a 20 mcg/L). Frente ao quadro 
clínico dessa paciente, leia as assertivas a seguir: 

 
I. Tumores hipofisários produtores de prolactina 

são a causa mais comum de dosagens de 
prolactina acima de 200 mcg/L. 

II. O uso de drogas, como fluoxetina, 
amitriptilina, metoclopramida e bloqueadores 
dos canais de cálcio, não possui relação com 
quadros de hiperprolactinemia. 

III. Macroadenomas hipofisários produtores de 
prolactina não possuem resposta ao 
tratamento com os agonistas 
dopaminérgicos. 

Está(ão) correta(s) APENAS a(s) assertiva(s): 
 

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

 
29. Paciente masculino, com 56 anos, sedentário, 

hipertenso sem tratamento, obeso, vem 
apresentando fraqueza progressiva, visão turva, 
poliúra, polidipsia e polifagia há aproximadamente 6 
meses. Apresentava PA = 150x100 mmHg; FC=76 
bpm, peso = 102 Kg; estatura 1,72 cm e 
circunferência abdominal = 107cm; segmentar sem 
particularidades. Trazia alguns exames 
complementares: glicemia de jejum = 120 mg/dl; 
colesterol = 256 mg/dl; triglicerídeos = 179 mg/dl;  
HDL = 24 mg/dl;  e Cr=1,0 mg/dl. 
Com bases nesses dados é possível afirmar: 
 

A) Esse paciente é portador de intolerância à glicose 
e deve ser manejado como tal; deve receber 
orientação dietética, iniciar atividade física e 
inibidor da ECA e estatina para controle 
adequado da hipertensão e da dislipidemia. 
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B) Esse paciente já tem necessidade de fazer teste 
de tolerância oral à glicose; se a glicemia após 2 
horas da ingestão de dextrosol for ≥ 200 mg/dL, 
ele já pode iniciar hipoglicemiante oral como 
biguanida. Deve ser orientado a realizar mudança 
de hábitos de vida, assim como controlar 
adequadamente a hipertensão e a dislipidemia. 

C)  Esse paciente apresenta um risco muito 
aumentado para diabetes; deve repetir a glicemia 
de jejum, que, se vier abaixo de 99 mg/dL, o 
diagnóstico da doença é afastado. Porém, o 
paciente deve repetir a glicemia de jejum a cada 
3 anos como meio de rastrear o surgimento do 
diabetes. 

D) Esse paciente já tem necessidade de fazer perfil 
glicêmico; se a glicemia 2 horas pós-prandial for 
≥  120 mg/dL, ele já pode iniciar hipoglicemiante 
oral como inibidor de DPP-IV e ser orientado a 
realizar mudança de hábitos de vida. 

E) Esse paciente é portador de diabetes, pois possui 
pelo menos três fatores de risco para tal (idade  
> 45 anos, obesidade e hipertensão); portanto, o 
seu tratamento deve incluir mudanças de estilo 
de vida (atividade física e dieta), podendo ou não 
iniciar um hipoglicemiante oral como a 
metformina, assim como controle adequado da 
hipertensão e dislipidemia. 

30. Sobre a obesidade leia as assertivas a seguir: 
 

I. Obesidade central, acne, gibosidade e estrias 
violáceas são sinais clínicos sugestivos de 
um quadro de hipocortisolismo. 

II. A síndrome de Cushing e o hipotireoidismo 
são exemplos de alterações hormonais que 
levam à obesidade. 

III. A obesidade não se relaciona a um risco 
aumentado de câncer de cólon, colelitíase, 
asma, gota e diabetes mellitus. 

 

Está(ão) correta(s) APENAS a(s) assertiva(s): 
 

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

 
 
31. José, 65 anos, hipertenso, diabético, obeso e 

tabagista chega à Unidade de Saúde às 10h da 
manhã de uma quarta-feira queixando-se de fortes 
dores precordiais. É avaliado pela enfermeira da 
Unidade e em seguida pelo médico, que, após 
examiná-lo, decide imediatamente encaminhá-lo para 
o CMUM (Centro Municipal de Urgências Médicas). O 
paciente passa 3 dias em observação no CMUM e é 
encaminhado para internamento no setor de 
cardiologia do Hospital Santa Casa de Misericórdia 
de Curitiba. É submetido a uma revascularização do 
miocárdio e, após a alta, fica vinculado ao 

ambulatório de cardiologia da mesma instituição e 
volta a ter seu acompanhamento na Unidade de 
Saúde de referência, passando a participar das 
reuniões do grupo de hipertensos mensalmente na 
Unidade.  
Pergunta-se: qual princípio do SUS foi contemplado 
na descrição acima? 

A) Universalidade. 
B) Integralidade.  
C) Intersetorialidade. 
D) Equidade. 
E) Controle social. 

 
32. Em 19 de setembro de 1990 a Lei 8080/90 foi 

sancionada pelo então Presidente da República para 
regulamentar em todo o território nacional as ações e 
serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre 
esse assunto leia as assertivas a seguir: 

 
I. As ações e serviços de saúde serão 

organizadas de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade 
decrescente, priorizando os níveis de maior 
complexidade. 

II. A saúde é um direito fundamental do ser 
humano, devendo o Estado garantir as 
condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício. 

III. O SUS tem como campo de atuação a 
participação em estudos, pesquisas, 
avaliação e controle dos riscos e agravos 
potenciais à saúde existentes no processo de 
trabalho. 
 

Está(ão) correta(s) APENAS a(s) assertiva(s): 
 

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

 
33. Segundo o conceito ampliado de saúde proposto pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), não é 
suficiente que o médico detenha-se somente ao 
tratamento doenças; é necessária uma visão 
ampliada que garanta também a promoção, a 
prevenção e a reabilitação. Diante dessa 
necessidade, assinale a afirmativa CORRETA sobre 
os conceitos de prevenção de doença. 
 
A) Em uma consulta médica é possível realizar as 

seguintes ações de prevenção: tratar angina 
(prevenção secundária), perguntar sobre o hábito 
de fumo (prevenção primária), perguntar se ela 
realizou o exame papanicolau (prevenção 
primária) e ajudar a superar suas ansiedades 
(prevenção terciária). 

B) A prevenção primária é caracterizada por garantir 
a remoção da causa de um problema de saúde 
em um indivíduo assim que esse problema se 
manifestou. 
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C) Considera-se que na prevenção secundária a 
causa já está instalada, mas a doença não está 
ativa; portanto, é possível realizar uma ação 
individual que permita que este indivíduo não 
tenha outra doença. 

D) Quando são realizadas ações para reduzir os 
efeitos crônicos de um problema de saúde, 
focando-se na redução de prejuízo funcional, 
está sendo realizada prevenção terciária. 

E) A prevenção quartenária é realizada 
exclusivamente no indivíduo, pois visa diminuir o 
risco de supermedicalização e protegê-lo de uma 
intervenção médica invasiva, sugerindo-lhe 
procedimentos científicos e eticamente 
aceitáveis. 
 

34. Em 2005, foi instituída, pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), a Comissão dos Determinantes 
Sociais da Saúde (DSS), cujo compromisso básico foi 
apoiar os países e os parceiros da saúde global no 
enfrentamento dos fatores sociais que levam a 
problemas de saúde. Tendo em vista seus 
conhecimentos a respeito do DSS e o impacto da 
condição da saúde na qualidade de vida da 
população, considere as afirmações a seguir: 

 
I. A comissão do DSS, em seu relatório final, 

apontou como recomendações chave: melhorar 
as condições de vida diária; abordar a 
distribuição desigual de poder, dinheiro e 
recursos; medir e compreender o problema; e 
avaliar o impacto da ação. 

II. Fatores comportamentais, sociais e ambientais 
têm papel secundário na determinação de 
doenças, quando comparados com o papel dos 
fatores biológicos. 

III. O Brasil aderiu ao chamado da OMS criando, em 
março de 2006, a Comissão Nacional do DSS. 
Dada a complexidade da tarefa, a Comissão foi 
integrada por 16 personalidades oriundas dos 
mais diversos setores da vida social, econômica, 
cultural e científica do país. 

IV. A Comissão Nacional do DSS analisou pontos 
prioritários da situação de saúde no Brasil, tais 
como: a situação e as tendências da evolução 
demográfica, social e econômica; a estratificação 
socioeconômica e a saúde; as condições de vida; 
os ambiente e trabalho; as redes sociais, 
comunitárias e saúde; os comportamentos, estilo 
de vida e saúde; a saúde materno-infantil; e a 
saúde indígena. 

 
Está(ão) correta(s) SOMENTE a(s) 
afirmação(ões): 
 
A) I e II.  
B) I e III.  
C) III e IV.  
D) II e III. 
E) I, III e IV.  

 

35. Considere o resumo extraído do periódico Revista 
Brasileira de Cíinica Médica (2012); 10(4): 291-7 a 
seguir: 

“A qualidade da assistência à saúde é prejudicada 
diante do longo tempo de permanência hospitalar, 
relacionado às características e à procedência do 
paciente. O objetivo deste estudo foi avaliar quais 
são os fatores que interferem no tempo de internação 
em uma enfermaria de clínica médica. O estudo foi 
realizado em hospital universitário, no período de 
agosto de 2010 a março de 2011, por intermédio da 
aplicação de questionários aos pacientes de alta 
hospitalar da clínica médica, consulta ao prontuário 
médico e aos médicos responsáveis. Os dados foram 
analisados, dividindo-se os pacientes em grupo 1 
(G1), tempo de internação inferior a 10 dias; e grupo 
2(G2), tempo de internação superior a 10 dias. A 
amostra foi composta de 48 pacientes, sendo 72% do 
sexo feminino, com idade variando entre 18 e 85 
anos. A média do tempo de internação foi 20,9 dias. 
A média de idade foi maior no G2 (p=0,004). Houve 
predominância de indivíduos com escolaridade mais 
alta no G1 (p=0,001). A percepção da mudança da 
dor pelo paciente, avaliada pela escala Likert, 
mostrou predominância de melhora deste sintoma no 
G1(p=0,014). Os pacientes do G1 eram mais idosos 
e tinham menos necessidade de escolaridade em 
média. A maior escolaridade desse grupo no tempo 
de internação pode sugerir que eses indivíduos 
cuidam mais da saúde. Ainda, o estudo permite inferir 
que os pacientes recebem alta apenas quando 
apresentam melhora do quadro de dor, sendo este 
um fator que pode prolongar a internação”. 
O desenho desse estudo epidemiológico pode ser 
classificado como: 
 
A) estudo de caso-controle. 
B) estudo de coortes. 
C) estudo transversal.  
D) estudo ecológico. 
E) estudo livre. 

36. Cerca de 12 horas após uma ceia de 
confraternização de fim de ano de uma empresa, 37 
pessoas desenvolveram um quadro de intoxicação 
alimentar. Diversos alimentos e bebidas foram 
consumidos no evento. Autoridades sanitárias 
suspeitaram que os episódios estivessem 
relacionados ao consumo da bomba de creme. 
Identificaram que 17 dos 37 acometidos haviam 
consumido a sobremesa. Esses resultados foram 
comparados com os de outras 33 pessoas que não 
apresentaram intoxicação alimentar, aleatoriamente 
escolhidas entre as que participaram do mesmo 
evento. Dessas, apenas 7 haviam consumido o prato 
sob suspeita, enquanto 26 não o fizeram. Pergunta-
se: qual a chance de ter sido a bomba de creme a 
responsável pela intoxicação alimentar? 

 
A) 4,37 chances de ter sido para uma de não ter 

sido. 
B) 2,16 chances de ter sido para uma de não ter 

sido. 
C) 1,87 chances de ter sido para uma de não ter 

sido. 
D) Os dados não permitem reconhecer a chance. 
E) 3,16 chances de ter sido para uma de não ter 

sido.  
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37. Foi realizado um estudo sobre a capacidade dos 
clínicos de diagnosticar pneumonia em 265 pacientes 
que visitaram a emergência de um hospital. As 
impressões clínicas dos médicos foram comparadas 
aos resultados de uma radiografia (RX) de tórax. Dos 
67 pacientes que apresentaram RX de tórax positivo 
para pneumonia, 47 foram diagnosticados pelos 
médicos como tendo a doença. Entre os 198 
pacientes que apresentaram o RX de tórax negativo 
para pneumonia, os médicos diagnosticaram que 35 
deles apresentavam a doença. Dado esse contexto 
considere as afirmações a seguir: 

 
I. Nesse estudo a sensibilidade da impressão 

clínica do médico sobre a pneumonia foi de 
70,1%. 

II. Nesse estudo a especificidade da impressão 
clínica do médico sobre a faringite estreptocócica 
foi de 82,3%. 

III. Se o médico pensou que o quadro era de 
pneumonia, ele estava certo em 89% dos 
pacientes. 

IV. A acurácia da impressão clínica do médico em 
relação à pneumonia nos pacientes que 
procuraram a emergência foi de 
aproximadamente 79,2%. 
 

Está(ão) correta(s) APENAS a(s) assertiva(s): 
 

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

 
38. Relacionado aos atestados de óbitos fetais, marque a 

alternativa CORRETA: 
 

A) O médico que prestou assistência à mãe é 
obrigado a preencher a declaração de óbito em 
fetos com IG igual ou superior a 14 semanas e/ou 
peso superior a 400 g. 

B) O médico que prestou assistência à mãe é 
obrigado a preencher a declaração de óbito em 
fetos com IG igual ou superior a 24 semanas e 
peso de 600 g. 

C) O médico que prestou assistência à mãe é 
obrigado a preencher a declaração de óbito em 
qualquer fase do desenvolvimento fetal e com 
qualquer peso fetal. 

D) O médico que prestou assistência à mãe deve 
preencher a declaração de óbito fetal em 
qualquer fase do desenvolvimento fetal e dentro 
das 3 primeiras horas após o óbito. 

E) O médico que prestou assistência à mãe é 
obrigado a preencher a declaração de óbito em 
fetos com IG igual superior a 20 semanas e/ou 
peso igual ou superior a 500 g. 

 
39. Para que um sistema de saúde público seja eficaz e 

de qualidade, é fundamental que haja profissionais 
capacitados e dedicados para assistência e cuidado 
da população, bem como uma gestão comprometida 
em garantir toda infraestrutura e fluxos necessários 

para esse bom andamento. Na estrutura do SUS 
brasileiro, a Atenção Primária à Saúde (APS) é a 
orientadora da rede de atenção. Nesse sentido, é  
CORRETO afirmar sobre a APS no Brasil: 

 
A) A estratégia Saúde da Família é a única forma de 

APS reconhecida pelo Ministério da Saúde por 
apresentar um território geográfico delimitado, 
que possibilita a vigilância em saúde, a equidade 
e a universalidade. 

B) A integralidade, um dos princípios do SUS, não 
está presente na APS, pois são necessárias 
tecnologias duras e a cooperação de 
especialistas para que esse princípio seja 
aplicado na sua totalidade. 

C) A longitudinalidade do cuidado pressupõe o 
ajuste a condutas quando necessário, evitando a 
perda de referências e diminuindo os riscos de 
iatrogenia decorrentes do desconhecimento das 
histórias de vida e da coordenação do cuidado. 

 
D) O estabelecimento de mecanismos que 

assegurem acessibilidade e acolhimento 
pressupõe uma lógica em que a unidade de 
saúde deva receber e ouvir todas as pessoas que 
procuram os seus serviços, de modo universal e 
da forma como o usuário desejar. 

E) A APS caracteriza-se por um conjunto de ações 
em saúde, estritamente no âmbito coletivo, que 
abrange a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento, a reabilitação, a redução de danos e 
a manutenção da saúde. 

 
40. Paciente da início ao pré-natal com ultrassonografia 

demonstrando gestação única, tópica de 10 
semanas, referindo vômitos incoercíveis desde o 
início da gestação e emagrecimento de 6 Kg em 2 
meses. Além dos exames da rotina pré-natal, qual 
outro exame deve ser priorizado nesse caso? 

 
A) Fator antinuclear. 
B) BetaHcg quantitativo. 
C) Anticorpo antimúsculo liso. 
D) Hormônio estimulante da tireoide (TSH). 
E) Anticorpo antimotocôndria. 

41. Paciente em 2ª gestação e com histórico de parto 
normal prévio (GII PI) chegou à emergência em 
20/10/2012 referindo dor tipo cólica, localizada em 
baixo do ventre, a qual ocorria a cada 5 minutos e 
que se associou à pequena quantidade de 
sangramento via vaginal. Nega ter feito pré-natal 
nesta gestação. Refere data da última menstruação 
em 10/02/2012. Realizou uma única ecografia em 
15/04/2012, que mostrou embrião com biometria de 6 
semanas. Ao exame físico apresentava pressão 
arterial de 120/80 mmHg, altura uterina de 32 cm, 
dinâmica uterina em 10 minutos de 40” 45” e toque 
vaginal dilatação de 4 cm. Pergunta-se: qual a melhor 
conduta nesse caso? 

 
A) Corticoterapia e inibição do trabalho de parto.  
B) Condução ao trabalho de parto. 
C) Amniotomia e cardiotocografia. 
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D) Indução do trabalho de parto. 
E) Solicitação de exames da rotina pré-natal. 

42. Gestante de 34 semanas, internada há 15 dias por 
aumento dos níveis tensionais, em uso de 2 g/dia de 
metildopa e 9 mg/dia de levopromazina, refere 
nucalgia intensa e escotomas há 1 hora. Ao exame, 
apresenta-se confusa com PA 180 / 110 mmHg, BCF 
144 sístoles/minuto, altura uterina (AU) 30 cm, 
dinâmica ausente, toque vaginal, com colo uterino 
impérvio e edema de membros inferiores +++/IV. Os 
exames laboratoriais realizados no mesmo dia 
mostram parcial de urina com proteinúria  +++, 
enzimas hepáticas elevadas, plaquetas 90.000 e 
ácido úrico 8.1. Para esse caso, qual seria a conduta 
adequada?  

 
A) Indução ao parto. 
B) Cesárea de emergência. 
C) Sulfatação e repetição dos exames. 
D) Sulfatação e interrupção da gestação.  
E) Ultrassonografia. 

43. Gestante primigesta de 40 semanas é levada ao 
pronto-socorro referindo perda de grande quantidade 
de líquido há 25h. Após o exame, com o diagnóstico 
de amniorrexe prematura confirmado, qual a melhor 
conduta a ser tomada? 

 
A) Cesárea segmentar transversa. 
B) Indução ao parto. 
C) Profilaxia de estreptococo do grupo B e indução 

ao parto.  
D) Cardiotocografia e ultrassonografia. 
E) Ultrassonografia e cesárea segmentar 

transversa. 

44. Sobre a doença hemolítica perinatal, leia as 
assertivas a seguir: 

 

I. É comum encontrar macrossomia. 
II. Nunca há o aparecimento de 

hepatoesplenomegalia. 
III. Anemia e kernicterus são quadros possíveis de 

serem encontrados. 
 

Está(ão) correta(s) APENAS a(s) assertiva(s): 
 

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

 
45. Gestante de 36 semanas chega à emergência 

referindo dor abdominal intensa e sangramento em 
moderada quantidade. Ao exame físico encontra-se 
em bom estado geral, hipocorada ++/IV, pressão 
arterial de 90/50 mmHg, pulso de 102 bpm, útero 
levemente hipertônico, BCF (batimentos cardiofetais) 
de 136 sístoles por minuto, toque vaginal com 2 cm 
de dilatação. Sobre o quadro clínico dessa paciente, 
leia as assertivas a seguir: 

 
I. O diagnóstico de placenta prévia deve ser o 

primeiro a ser pensado. 
II. Essa paciente pode estar entrando em fase ativa 

de trabalho de parto. 
III. Rotura uterina é uma das complicações que deve 

ser temida e lembrada frente ao quadro clínico. 
 

Está(ão) correta(s) APENAS a(s) assertiva(s): 
 

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

 
 
46. Paciente na 28ª semana de gestação, com glicemia 

normal com 12 semanas, retorna com resultado de 
exame de tolerância de sobrecarga de 75 g de 
glicose demonstrando glicemia de jejum de 130 
mg/dL e pós-teste de 170 mg/dL. Sobre os riscos 
dessa gestação, leia as assertivas a seguir: 

 
I. Essa gestação possui risco de prematuridade. 
II. A macrossomia pode ser encontrada neste 

recém-nato. 
III. Cardiopatia, polidramnia e síndrome do 

desconforto respiratório do recém-nato não estão 
relacionadas ao quadro apresentado por essa 
paciente. 
 

Está(ão) correta(s) APENAS a(s) assertiva(s): 
 

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

 
47. Secundigesta em trabalho de parto tem uma parada 

na progressão durante o período expulsivo, com 
apresentação cefálica em occípito esquerda 
transversa e assinclitismo posterior, plano de De 
Lee+3 e batimentos cardíacos fetais de 148 bpm. A 
melhor conduta é: 

 
A) Fórcipe de Simpson. 
B) Cesárea segmentar transversa. 
C) Fórcipe de Piper. 
D) Analgesia de parto. 
E) Fórcipe de Kjelland.  

 

48. Mulher de 24 anos realizou exame ginecológico de 
rotina sendo que a colpocitologia oncótica apresentou 
como diagnóstico NIC III (neoplasia intraepitelial 
cervical grau III). Realizou a seguir biópsia dirigida 
por colposcopia, que resultou carcinoma in situ. 
Nesse caso, qual a conduta a ser adotada? 
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A) Conização. 
B) Seguimento e novo exame após 3 meses. 
C) Histerectomia total abdominal. 
D) Diatermo coagulação. 
E) Cirurgia de Werthein-Meigs. 

49. Em gestante portadora crônica do vírus da hepatite 
B, a prevenção da infecção do recém-nascido é feita 
mediante o seguinte esquema: 

 
A) Imunoglobina e vacina recombinante ao nascer. 

Repetir vacina com 1 (um) e 6 (seis) meses de 
vida.  

B) Imunoglobina ao nascer, com 1 (um) e 6 (seis) 
meses de vida. 

C) Vacina recombinante ao nascer. Repetir com 1 
(um) e 6 (seis) meses de vida. 

D) Vacina recombinante ao nascer. Na há 
necessidade de repetição. 

E) Não é necessária a prevenção, pois não há 
transmissão materno-fetal na doença crônica. 

 
50. Mulher de 44 anos, G3P3 (3 gestações prévias e 3 

partos normais) – último parto há 16 anos, sendo 
laqueada pós-parto – vem para consulta médica 
referindo desejo de nova gestação. Qual a melhor 
opção de tratamento nesse caso? 

 
A) Inseminação artificial. 
B) Fertilização in vitro.  
C) Indução de ovulação. 
D) Salpingoplastia laparoscópica. 
E) Salpingotomia. 
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