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1.  Quando se obtém anamnese de uma queixa de dor, 

os termos técnicos que devem ser considerados 
sobre a história clínica são bem estabelecidos.  
Correlacione o termo com sua definição. 

 
(  ) Alodínia        I. Síndrome dolorosa 

caracterizada por uma reação 
dolorosa excessiva e 
retardada após um estímulo 
repetitivo.  

 
(  ) Causalgia      II. Sensibilidade diminuída à 

estimulação nociva. 
 

(  ) Hiperpatia      III. Sensação anormal 
desagradável, espontânea ou 
não. 

 
(  ) Disestesia      IV. Síndrome de dor queimante, 

que persiste após lesão 
nervosa traumática. 

 
( ) Hipoestesia    V. Dor que surge como resultado 

de estimulação não nociva da 
pele, mas que pode provocar 
dor nos locais de dor referida. 

 
Marque a alternativa que apresenta a ordem 
CORRETA:  

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

 
2.  Ao exame físico, paciente é registrado com 82 kg de 

peso e altura de 168 cm. Considerando o IMC, 
podemos afirmar que é um paciente portador de: 

 
A) Sobrepeso. 
B) Obesidade. 
C) IMC normal. 
D) Baixo peso. 
E) Obesidade mórbida. 

 
3.  QUESTÃO ANULADA 

Considerando esses valores e utilizando a fórmula de 
Friedewald, pergunta-se: qual o valor do LDL-
colesterol desse paciente? 

 
A) 225 mg/dL 
B) 210 mg/dL 
C) 205 mg/dL 
D) 47 mg/dL 
E) 62 mg/dL 

4.  A desidratação pode ser classificada como isotônica 
(perda de água proporcionalmente igual à de sal), 
Hipertônica (perda de água proporcionalmente maior 
que à de sal) e hipotônica (perda de água 
proporcionalmente menor que à de sal). 
Considerando essa classificação, preencha as 

lacunas e marque a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA. 

 
Na desidratação isotônica a pele está com a cor 
........... e a textura .............; na desidratação 
hipertônica encontramos uma pele de cor ............. e 
a textura .............; e, por fim, na desidratação 
hipotônica a pele vai se encontrar de cor ........... e a 
textura .............. 

 
A) Acinzentada e viscosa; pálida e engrossada; 

pálida e seca. 
B) Pálida e engrossada; acinzentada e viscosa; 

pálida e seca. 
C) Pálida e viscosa; acinzentada e seca; pálida e 

engrossada. 
D) Acinzentada e engrossada; pálida e seca; pálida 

e viscosa.   
E) Pálida e seca; pálida e engrossada; acinzentada 

e viscosa. 
 
5.  Sobre as lesões infecciosas cutâneas, é CORRETO 

afirmar que: 
 

A) Foliculite é uma infecção estafilocócica aguda do 
folículo piloso e glândula cebácea anexa; inicia-
se como nódulo profundo com eritema e evolui 
para abscesso. 

B) Forúnculo é uma piodermite do folículo piloso. 
C) Ectima é a presença de dois ou mais forúnculos 

no mesmo local. 
D) Antraz é semelhante ao impetigo; acomete mais 

profundamente a pele, embora, quando se 
rompe, deixa uma úlcera superficial. 

E) Impetigo é uma piodermite com uma pápula 
eritematosa e progride para vesículas-pápulas 
até formar bolha, com produção purulenta que 
evolui para crosta, causada por estafilococos ou 
estreptococos. 

 
6.  A expressão “Febre de Origem Indeterminada” 

corresponde a um período de tempo em que o 
paciente apresenta a temperatura corpórea acima de 
38°C, em várias ocasiões, sem que um diagnóstico 
tenha sido feito. Qual o período mínimo de tempo da 
evolução da queixa para que se caracterize o 
diagnóstico? 

 
A) 10 dias. 
B) 14 dias. 
C) 5 dias. 
D) 7 dias. 
E) 30 dias.  

 
7.  Com relação à composição corporal das pessoas e 

sua evolução ao longo do processo normal de 
envelhecimento, quando se compara uma pessoa de 
mesmo sexo com 25 anos e com 75 anos de idade, é 
CORRETO afirmar: 

 
A) A massa de gordura aumenta. 
B) A massa tecidual magra aumenta. 
C) A massa óssea aumenta. 
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D) A água extracelular diminui. 
E) A água intracelular aumenta. 

 
8.  Em conformidade com a Classificação da Sociedade 

Internacional de Oftalmologia, que é feita de modo 
semelhante à classificação de Jerome Gans, por 
meio da avaliação de dois componentes, 
estabelecendo-se graus de acometimento para cada 
componente, e considerando as alterações 
arterioloescleróticas (A) e alterações hipertensivas 
(H), afirma-se CORRETAMENTE que:  

 
A) A II – diz respeito a reflexo dorsal mais intenso, 

arteríolas cor de cobre, ”esmagamento” das veias 
nos cruzamentos. 

B) A II - diz respeito a discreto aumento do reflexo 
arteriolar com alterações mínimas nos 
cruzamentos arteriovenosos. 

C)  H I - diz respeito a maior redução do diâmetro 
arterial, tornando a relação arteriovenosa de 1:3. 
Apresenta irregularidade arteriolar com 
constricções focais.  

D) H IV - diz respeito à relação arteriovenosa 1:4. 
Apresenta constricções arteriolares de até 1/3 do 
calibre do segmento proximal. 

E) A III- diz respeito à obliteração arteriolar e 
venular.  

 
9.  Nas síndromes pulmonares e pleurais, referentes ao 

frêmito toracovocal (FTV), à palpação, o achado é: 
 

A) Na atelectasia, o esperado é um FTV aumentado. 
B) Na pleurite aguda, o esperado é um FTV 

aumentado. 
C) No derrame pleural, o esperado é um FTV 

aumentado. 
D) Na consolidação pulmonar, o esperado é um FTV 

aumentado. 
E) No pneumotórax, o esperado é um FTV 

aumentado. 
 
10.  No exame clínico cardiológico, a ausculta cardíaca 

tem um papel fundamental. Dado esse contexto, 
pergunta-se: diante de um sopro cardíaco, como 
afirmar que se trata de uma provável estenose 
mitral?  

 
Assinale a alternativa que melhor descreve as 
características do sopro de estenose mitral: 

 
A) Sopro sistólico, no foco mitral, seguido de um 

ruflar pré-diastólico intenso, melhor audível com 
paciente sentado e inclinado para frente. 

B) Sopro protodiastólico contínuo, irradiado para o 
pescoço, melhor audível no foco mitral com o 
paciente em decúbito lateral esquerdo. 

C) Sopro diastólico com reforço pré-sistólico, melhor 
audível em decúbito lateral esquerdo no foco 
mitral. 

D) Sopro em diamante protomeso diastólico, no foco 
mitral, irradiado para o pescoço, que engloba a 
segunda bulha, que está hipofonética. 

E) Sopro telediastólico com irradiação para a 
fúrcula, melhor audível com a campânula do 

estetoscópio com o paciente sentado e inclinado 
para frente foco mitral. 
 

11.  Um paciente, portador de arteriopatia aterosclerótica 
grave, retorna ao médico com os exames 
laboratoriais solicitados. No lipidograma encontram-
se colesterol total de 286 mg/dL, HDL-colesterol de 
39 mg/dL e triglicerídeos de 185 mg/dL.  

 
Considerando as orientações da IV Diretriz Brasileira 
sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose e 
do Departamento de Aterosclerose da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, pergunta-se: qual a meta 
de LDL e HDL desejada para o paciente masculino 
descrito acima? 

 
A) LDL-colesterol menor que 100 mg/dL e HDL-

colesterol maior ou igual a 35 mg/dL. 
B) LDL-colesterol menor que 130 mg/dL e HDL-

colesterol maior ou igual a 40 mg/dL. 
C) LDL-colesterol menor que 160 mg/dL e HDL-

colesterol maior ou igual a 35 mg/dL. 
D) LDL-colesterol menor que 70 mg/dL e HDL-

colesterol maior o igual a 40 mg/dL. 
E) LDL-colesterol menor que 70 mg/dL e HDL-

colesterol maior ou igual a 35 mg/dL. 
 

12.  Diante de um paciente em que, ao exame físico, foi 
identificado um sopro cardíaco, é CORRETO afirmar: 

 
A) A maioria dos sopros mesossitólicos suaves, 

quando encontrados em uma criança ou em um 
jovem assintomático e sem outras evidências de 
cardiopatias, costumam ser benignos e o exame 
de ecocardiograma geralmente não é necessário. 

B) Raio X de tórax, eletrocardiograma  e 
ecocardiograma devem ser realizados em todos 
os pacientes portadores de sopro cardíaco. 

C) O sopro da estenose mitral é melhor audível 
quando em foco mitral em decúbito lateral direito 
e se caracteriza por ser um sopro sistólico em 
ruflar com reforço mesossistólico, devido à 
contração atrial. 

D) O sopro da estenose aórtica é melhor audível que 
o foco aórtico se irradia para a axila. Tem como 
característica ser ruflar diastólico com reforço 
pré-sistólico. 

E) O sopro em “maquinaria” do tipo contínuo está 
presente na dupla selão da valva pulmonar e 
geralmente é uma complicação do infarto agudo 
do miocárdio. 
 

13.  Marque a alternativa CORRETA sobre a etiologia da 
insuficiência cardíaca (IC): 

 
A) A tireotoxicose geralmente é a causa de uma IC 

de baixo débito. 
B) Doenças vasculares pulmonares nunca 

desenvolvem IC. 
C) A hipertensão arterial não é uma causa de IC de 

fração de ejeção preservada (>40%). 
D) A comunicação interventricular não é considerada 

uma causa de IC de fração de ejeção diminuída.  
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E) A isquemia miocárdica pode desenvolver IC com 
diminuição da fração da ejeção (<40%). 
 

14.  Ao atender um paciente portador de hipertensão 
arterial, devem-se observar os seguintes preceitos: 

 
A) Considerando os atuais conhecimentos sobre o 

sistema renina-angiotensina-aldosterona pode-se 
afirmar que a angiotensina II, ao atuar no 
receptor AT1, produz uma marcada vasodilatação  
acompanhada de queda da pressão arterial. 

B) A hipertensão renovascular se caracteriza pelo 
surgimento de hipertensão sistólica isolada em 
jovens. 

C) Entre as mudanças de estilo de vida as que 
apresentam o menor impacto na redução da 
pressão arterial são a redução da ingesta de sal 
e a atividade física. 

D) A pressão artérial tem uma relação direta com a 
resistência vascular periférica e o débito 
cardíaco. 

E) As medidas de pressão arterial obtidas pelo 
médico no consultório têm uma maior correlação 
com risco de lesão em órgãos-alvo que as 
medidas obtidas no MAPA ou MRPA. 
 

15.  Considere um paciente que apresenta uma 
condensação pulmonar ou atelectasia. Se as vias 
aéreas estiverem livres, o frêmito tóraco-vocal está 
.......... ;  na percussão torácica o som obtido é 
............. ; na transmissão da voz tem-se ............ ; e 
os ruídos adventícios encontrados são ..........  

 
A) Normal; normal; broncofonia; sibilos expiratórios. 
B) Aumentado; normal; broncofonia; estertores. 
C) Aumentado; maciço; broncofonia; estertores. 
D) Aumentado; maciço; broncofonia; normais. 
E) Normal; maciço; broncofonia; estertores. 

 
16.  Sobre doenças que se manifestam na radiografia de 

tórax, correlacione as colunas.  
 

I. Edema pulmonar cardiogênico. 
II. Neoplasia metastática. 
III. Granulomatose de Wegener. 
IV. Infarto pulmonar. 
V. Sarcoidose. 

 
(   ) Condensação circunscrita e isolada – nódulo < 3 
cm ou massa ≥ 3 cm   
(   ) Opacificação localizada (infiltrado)   
(   ) Doença intersticial difusa   
(   ) Doença alveolar difusa   
(   ) Doença nodular difusa   

 
Marque a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 

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

 

17.  Sobre o procedimento de triagem do câncer 
colorretal, é CORRETO afirmar: 

 
A) Em pacientes com um ou dois pequenos 

adenomas tubulares, a sigmoidoscopia deve ser 
repetida a cada 10 anos. 

B) O enema baritado de duplo contraste não está 
recomendado em pacientes com risco médio de 
câncer colorretal. 

C) Pacientes com história de câncer colorretal 
deverão fazer colonoscopia a cada 10 anos. 

D) Em indivíduos assintomáticos com idade ≥ 50 
anos, a colonoscopia está recomendada a cada 
10 anos. 

E) Pacientes com história familiar de câncer 
colorretal hereditário sem polipose deverão fazer 
colonoscopia a cada cinco anos a partir dos 40 
anos. 
 

18.  Sobre as manifestações clínicas dos distúrbios de má 
absorção, relacione os sinais ou sintomas aos seus 
respectivos mecanismos fisiopatológicos: 

 
(   ) Perda de peso/má nutrição 
(   ) Tetania, parestesia 
(   ) Dermatite 
(   ) Neuropatia periférica   
(   ) Dor óssea   
 

I. Má absorção de cálcio e de vitamina D. 
II. Deficiência de vitamina B12. 
III. Deficiência de vitamina A. 
IV. Má absorção de cálcio e magnésia. 
V. Má absorção de nutrientes. 

 
Marque a alternativa que contém a sequência 
CORRETA: 

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

 
19.  Sobre os distúrbios do sistema imune, tecido 

conjuntivo e das articulações, é CORRETO afirmar: 
 

A) Na artrite psoriática, na maioria das vezes a 
doença articular precede a psoríase. 

B) A vasculite de Kawasaki é uma síndrome 
secundária. 

C) Os diuréticos tiazídicos não contribuem para o 
surgimento de artrite gotosa.  

D) Na fibromialgia ocorre dor somente acima da 
cintura. 

E) A manifestação da síndrome de Sjögren pode 
estar relacionada à artrite reumatoide, lupus 
eritematoso sistêmico ou esclerodermia. 
 
 
 

20.  Calcule, para a paciente a seguir, a taxa de filtração 
glomerular estimada (TFGE), segundo a fórmula de 
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Cockcroft-Gault, indicada pela VI Diretriz Brasileira de 
Hipertensão Arterial: 

 
Senhora de 68 anos de idade, com 49 kg, que 
apresenta um valor de creatinina plasmática de 1,4 
mg/dL. 

 
A) 35 
B) 70 
C) 29,7 
D) 59,4 
E) 84,7 

 
21.  Para que consideremos uma criança desnutrida, é 

necessário que, no gráfico de crescimento 
ponderoestatural, seu peso esteja: 

 
A) Abaixo do percentil 3. 
B) Entre os percentis 3 e 10. 
C) Entre os percentis 10 e 50. 
D) Entre os percentis 50 e 90. 
E) Acima do percentil 90. 

 
22.  Em uma criança de 9 anos, com suspeita de 

apendicite aguda, encontramos: 
 

A) Sinal de McBurney positivo. 
B) Sinal de Ortolani positivo. 
C) Sinal de Romberg Positivo. 
D) Sinal de Laségue positivo. 
E) Sinal de Blumberg positivo. 

 
23.  O achado clínico comum nas crianças com laringite 

estridulosa é: 
 

A) Sibilos. 
B) Estertores. 
C) Estridor. 
D) Roncos. 
E) Macicez. 

 
24.  Na percussão torácica de uma criança com derrame 

pleural encontramos: 
 

A) Submacicez. 
B) Timpanismo. 
C) Hipersonoridade pulmonar. 
D) Hipertimpanismo. 
E) Macicez. 

 
25.  Ao examinar os olhos de uma criança encontram-se: 

ptose pálpebra, alterações na forma e no tamanho 
das pupilas, nistagmo e estrabismo. Nesse contexto, 
os pares cranianos que podem estar afetados são 
APENAS : 

 
A) I, II e V. 
B) III, IV e VI. 
C) IV, VII e IX. 
D) X, XI e XII. 
E) V, IX e X. 

 
26.  Os reflexos fotomotor e consensual são usados para 

testar o: 

 
A) Nervo olfatório (I par). 
B) Nervo facial (VII par). 
C) Nervo vestibulococlear (VIII par). 
D) Nervo hipoglosso (XII par). 
E) Nervo ótico (II par). 

 
27.  No esquema de vacinação prescrito pelo Ministério 

da Saúde, uma criança de 1 mês de vida já deve ter 
recebido as seguintes vacinas: 

 
A) 1ª, 2ª e 3ª doses da vacina tetravalente. 
B) 1ª dose da vacina oral da poliomielite. 
C) 1ª e 2ª doses da vacina anti-hepatite B e BCG. 
D) Vacina da febre amarela. 
E) Vacina anti-sarampo. 

 
28.  Um recém-nato, nascido de parto normal mas com 

dificuldade na extração do ombro direito que obrigou 
o obstetra a fraturar a clavícula homolateral, pode 
apresentar alteração do plexo braquial. 
Semiologicamente essa criança não apresentará o 
seguinte reflexo: 

 
A) Moro à direita. 
B) Moro à esquerda. 
C) Ortolani à direita. 
D) Ortolani à esquerda. 
E) Patelar direito. 

 
29.  Na infecção de ouvido podemos encontrar ao exame 

físico: 
 
A) Hipertrofia das tonsilas palatinas. 
B) Hipertrofia das papilas gustativas linguais. 
C) Linfoadenomegalia auricular. 
D) Hipertrofia das adenoides. 
E) Hipetrofia da tireoide. 

 
30.  Em relação às adenomegalias da infância, os 

maiores tamanhos ganglionares são observados nas 
crianças: 

 
A) Entre 4 e 8 anos de idade. 
B) Entre 8 e 10 anos de idade.  
C) Entre 2 e 4 anos de idade. 
D) Entre 1 e 2 anos de idade. 
E) Em qualquer faixa etária. 

 
31.  Uma criança sofreu uma queda de uma árvore e 

começou a apresentar dificuldade para respirar. 
Levada ao Pronto-Socorro, foi identificado um 
pneumotórax que restringiu a ventilação 
determinando um acúmulo de CO2. A alteração do 
equilíbrio ácido básico que ocorre nesse caso é: 

 
A) Acidose metabólica. 
B) Acidose mista. 
C) Alcalose metabólica. 
D) Acidose respiratória. 
E) Alcalose respiratória. 

 
32.  Em um caso de criança com febre, dificuldade 

respiratória importante, com tiragem intercostal e 
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supraesternal, com estertores crepitantes em base e 
uma pneumatocele em lobo médio direito, deve-se 
considerar o seguinte agente etiológico como o mais 
provável: 

 
A) Estreptococo pneumômico. 
B) Pseudomonas. 
C) Enterococo. 
D) Estafilococo áureo. 
E) Estreptococo mutans. 

 
33.  Uma criança com tonsilite estreptocócica tem o risco 

aumentado para desenvolver uma complicação renal 
denominada: 

 
A) Pielonefrite aguda. 
B) Nefrolitíase. 
C) Glomerulonefrite aguda. 
D) Cistite. 
E) Refluxo vesicoureteral. 

 
34.  Uma criança com sarampo vai apresentar 

caracteristicamente: 
 

A) Sinal de Pastia. 
B) Sinal de Koplick. 
C) Sinal de Chevostoki. 
D) Sinal de Filatow. 
E) Sinal de Blumberg. 

 
35.  Uma criança com varicela apresenta como 

característica principal: 
 

A) Presença de variados tipos de lesões em vários 
estágios de evolução em uma região do corpo. 

B) Presença apenas de máculas em um mesmo 
estágio de evolução em uma região do corpo. 

C) Presença apenas de pápulas em um mesmo 
estágio de evolução em uma região do corpo. 

D) Presença apenas de bolhas em um mesmo 
estágio de evolução em uma região do corpo. 

E) Presença apenas de crostas em um mesmo 
estágio de evolução em uma região do corpo. 

 
36.  Um adolescente que apresenta constantes mudanças 

de humor, comportamento arredio e agressivo, mau 
rendimento escolar, deve ser investigado em relação 
a: 

 
A) Traumatismo crâneo-encefálico. 
B) Hidrocefalia. 
C) Meningite subaguda . 
D) Uso de drogas ilícitas. 
E) Encefalite crônica. 

 
37.  Criança com diarreia aquosa, com fezes 

esverdeadas, sem muco, pus ou sangue, pode 
apresentar como principal complicação: 

 
A) Meningite hipotônica. 
B) Apendicite aguda. 
C) Encefalite crúcica. 
D) Pneumonia hiponatriêmica. 
E) Desidratação aguda. 

 
38.  Doença exantemática típica da infância que tem 

evolução benigna nas crianças, mas que, quando 
atinge gestantes, pode determinar teratogenia: 

 
A) Sarampo. 
B) Exantema súbito. 
C) Rubeóla. 
D) Mononucleose. 
E) Molusco infeccioso. 

 
39.  Um menino com parotidite endêmica pode apresentar 

como complicação mais comum à: 
 

A) Mielomeningocele. 
B) Apendicite aguda. 
C) Tonsilite palatina. 
D) Pneumonia. 
E) Orquite aguda. 

 
40.  Temperaturas acima de 41º C, em crianças abaixo de 

5 anos, podem causar mais comumente:  
 

A) Crise convulsiva. 
B) Desidratação. 
C) Hipocalemia. 
D) Hipernatremia. 
E) Hipercalcemia. 

 
41.  Assinale a alternativa que apresenta contexto para o 

qual a operação cesariana é melhor indicada: 
 

A) Variedade de posição DDF, dilatação = 6 cm, 
altura = -1, FCF 160 bpm, DIP III favorável.    

B) Variedade de posição MDP, dilatação = 8 cm, 
altura = +1, FCF 140 bpm, DIP I. 

C) Variedade de posição SET, dilatação = 4 cm, 
altura = +1, FCF 140 bpm, DIP I, mecônio. 

D) Variedade de posição DEA, dilatação = 4 cm, 
altura = -2, FCF 160 bpm, DIP III favorável. 

E) Variedade de posição DEA, dilatação = 10 cm, 
altura = +3, FCF 120 bpm, DIP II. 

 
42.  O método mais adequado para se fazer diagnóstico 

de incontinência urinária de esforço é: 
 

A) Ultrassom de colo vesical. 
B) Teste de cotonete.  
C) Teste urodinâmico. 
D) Teste de Bonney. 
E) Uretrocistografia miccional com correntinha 

 
43.  A paciente na menarca, com 31 anos de idade, em 

amenorreia há 6 meses, de origem endócrina por 
ovários policísticos, seu tipo de endométrio e seu tipo 
ovulatório são, respectivamente: 

 
A) Secretor / ovulatório. 
B) Proliferativo / ovulatório. 
C) Secretor / anovulatório. 
D) Misto / ovulatório. 
E) Proliferativo / anovulatório. 
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44.  Sobre a endometriose, pode-se afirmar que:  
 
A) Pode coexistir com a anovulia. 
B) É frequentemente associada ao prolapso uterino. 
C) Seu crescimento decorre da ação da 

progesterona.    
D) É causa de amenorreia secundária. 
E) É ginecopatia comum na perimenopausa. 

 
45.  Em relação à diferenciação sexual, é INCORRETO 

afirmar que: 
 

A) Os testículos fetais secretam testosterona a partir 
da oitava semana de gestação. 

B) A masculinização da genitália externa é completa 
com 14 semanas de gestação. 

C) Os ovários fetais secretam progesterona a partir 
da 12ª semana de gestação. 

D) Os ductos de Muller desenvolveram a parte 
superior da vagina, útero e trompas. 

E) A telarca precede a pubarca na maioria das 
mulheres. 

 
46.  Assinale a conduta adequada ao seguinte caso: 

mulher em idade fértil, com um segundo episódio de 
infecção urinária (o primeiro episódio ocorreu há dois 
anos), sem história de instrumentalização. 

 
A) Só tratar após cultura e antibiograma.  
B) Iniciar a investigação com urografia excretora. 
C) Iniciar a investigação com ultrassonografia. 
D) Tratar com antibacteriano. 
E) Iniciar a investigação com cistoscopia. 

 
47.  Em relação ao câncer de mama, o procedimento que 

permite o diagnóstico mais precoce é: 
 
A) Termografia. 
B) Autoexame. 
C) Ultrassonografia. 
D) Anamnese e exame físico. 
E) Mamografia de alta definição. 

 
48.  Carcinoma do endométrio com lavado peritoneal 

positivo para células malignas é considerado: 
 

A) Est. IB. 
B) Est. IIIA. 
C) Est. IIB. 
D) Est. IIA. 
E) Est. IIIB. 

 
49.  Existem três achados citológicos na colpocitologia 

oncótica de vagina e colo uterino que são indicativos 
de infecção pelo HPV. Assinale a alternativa em que 
são apresentados dois deles: 
 
A) Displasia e coilocitose. 
B) Metaplasia e anaplasia. 
C) Disceratose e discariose . 
D) Anaplasia e discariose. 
E) Metaplasia e coilocitose. 

 

50.  Considere as doenças sexualmente transmissíveis 
(DSTs), que correspondem a um dos problemas de 
saúde pública mais comum em todo o mundo, e 
correlacione-as com seus respectivos agentes: 
 

I. Cancro duro. 
II. Cancro mole. 
III. Gonococcia. 
IV. Linfogranuloma venéreo. 
V. Donovanose. 
VI. Condiloma acuminado. 

 
(    ) Calymmatobacterium granulomatis 
(    ) Chlamydia trachomatis 
(    )  Haemophilus ducreyi 
(    )  Neisseria gonorrhoeae 
(    )  Papilomavírus humano 
(    ) Treponema pallidum 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA:   

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

 
51.  Sobre o coeficiente de mortalidade materna, é 

CORRETO afirmar: 
 

A) É calculado pela relação entre mortes obstétricas 
e o número de nascidos vivos, considerando-se 
10.000 nascidos vivos. 

B) É calculado pela relação entre mortes obstétricas 
e o número de nascidos vivos, considerando-se 
1.000 nascidos vivos 

C) É calculado pela relação entre mortes obstétricas 
e o número de nascidos vivos, considerando-se 
100.000 nascidos vivos. 

D) Tem pouca importância no planejamento de 
ações em saúde para o Sistema Único de Saúde, 
considerando os dados do DATASUS na última 
década . 

E) Quanto maior, melhores as condições de 
assistência do Sistema Único de Saúde, 
considerando os dados do DATASUS da última 
década. 

 
52.  São fatores associados à oligodramnia: 
 

A) Síndromes hipertensivas e gestação prolongada. 
B) Obstruções intestinais do feto. 
C) Anomalias do sistema nervoso central no 

diencéfalo. 
D) Infecções congênitas. 
E) Tumores fetais. 

 
53.  Para a prevenção da aloimunização Rh, em 

gestantes Rh-negativo e parceiros Rh- positivo, é 
CORRETO: 

 
A) Administrar imunoglobulina anti-D se coombs 

indireto reagente. 



Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Programa de Residência Médica – Dezembro / 2012 
Pág. 8 

 
 

B) Administrar imunoglobulina anti-D se gestante 
não sensibilizada, com 28 semanas de gestação. 

C) Administrar imunoglobulina anti-D se coombs 
direto reagente. 

D) Solicitar coombs indireto semanal no terceiro 
trimestre. 

E) No puerpério administrar imunoglobulina anti-D 
se recém-nascido Rh negativo. 

 
54.  Para as gestações com pós-datismo ou prolongadas, 

é CORRETO afirmar: 
 

A) Há menor incidência de distócias no trabalho de 
parto. 

B) Há menor incidência de cesarianas. 
C) A ultrassonografia no primeiro trimestre não é 

importante para determinação da idade 
gestacional. 

D) Cerca de 10% dos partos ocorrem após 42 
semanas de gestação. 

E) A vigilância da vitalidade fetal deve ser iniciada 
ao se ultrapassarem 40 semanas. 

 
55.  Gestante de 25 anos e idade gestacional de 22 

semanas apresenta-se com queixa de corrimento. Ao 
exame apresenta corrimento cervical mucopurulento. 
Para esse caso, assinale a conduta CORRETA: 

 
A) Pensando-se em infecção por clamídia, pode-se 

utilizar doxiciclina 100 mg, de 12 em 12 horas, 
por 7 dias, e tratamento do parceiro. 

B) Se gonorreia, apresenta na microscopia com 
coloração de Gram, diplococos Gram-positivos 
extracelulares. 

C) Em se tratando de gonorreia, o tratamento de 
escolha é metronidazol 2 g, dose única. 

D) A principal causa é vaginose bacteriana, assim o 
tratamento preferencial é metronidazol 2 g, dose 
única. 

E) Pensando-se em infecção por clamídia, pode-se 
utilizar azitromicina 1 g, dose única, e tratamento 
do parceiro. 

 
56.  Gestante de 18 anos e idade gestacional de 16 

semanas traz urocultura solicitada na rotina de pré-
natal e está assintomática. A urocultura revela E.coli 
e contagem de colônias acima de 100.000 ufc/ml. 
Antibiograma não demonstrou resistência aos 
antibióticos testados. Para esse caso, assinale a 
conduta CORRETA: 

 
A) As quinolonas são a primeira escolha para esse 

tratamento. 
B) A nitrofurantoína pode ser utilizada para 

tratamento. 
C) A sulfa pode ser usada com segurança para 

tratamento nesse caso e em qualquer trimestre 
da gestação. 

D) Não há necessidade de tratamento de bacteriúria 
assintomática na gestação. 

E) Após tratamento não há necessidade de 
urocultura de controle. 

57.  Gestante de 33 semanas apresenta-se com queixa 
de sangramento via vaginal indolor, de início súbito e 

de coloração vermelho-viva, com história de episódio 
anterior de menor intensidade. O útero tem 
consistência normal e é indolor e os batimentos 
cardíacos fetais são normais. Dado esse contexto, é 
CORRETO afirmar: 

 
A) O quadro sugere placenta prévia e deve-se evitar 

o toque vaginal. 
B) Trata-se de descolamento prematuro de placenta, 

e o toque vaginal é imperativo para avaliação. 
C) A ultrassonografia não é importante para o 

diagnóstico. 
D) A conduta expectante é contraindicada, mesmo 

que a hemorragia não traga riscos imediatos para 
mãe e feto. 

E) O número de cesarianas prévias não é fator de 
risco para essa complicação hemorrágica da 
gestação. 

 
58.  Paciente com 30 anos traz citologia de colo uterino 

de rastreamento com resultado mostrando lesão 
intraepitelial de alto grau. Para esse caso, qual é a 
conduta CORRETA? 

 
A) Avaliação por colposcopia. 
B) Conização por cirurgia de alta frequência.   
C) Repetição de citologia em 6 meses. 
D) Histerectomia. 
E) Repetição de citologia em 1 ano. 
 

59.  Segundo as estimativas do INCA sobre a incidência 
de câncer em mulheres em 2012, sem contar os 
cânceres de pele não melanoma, é CORRETO 
afirmar: 

 
A) A estimativa para câncer de colo é de cerca de 

50/100.000 mulheres. 
B) Para câncer de mama a estimativa é de 

17/100.000 mulheres. 
C) Para o Paraná são esperados cerca de 3.100 

casos de câncer de colo de útero. 
D) Na região Sul o mais frequente é o câncer de 

mama e o quarto mais frequente é o de colo de 
útero. 

E) Para Curitiba são esperados cerca de 140 casos 
de câncer de mama. 

 
60.  Sobre a fisiologia do ciclo menstrual, é CORRETO 

afirmar: 
 

A) Paciente com ciclos curtos possui fase lútea 
curta. 

B) O pico de LH ocorre cerca de 24 horas após a 
ovulação. 

C) Paciente com ciclos oligomenorreicos possui fase 
folicular longa. 

D) O volume menstrual normal varia entre 2 e 5 ml 
por ciclo. 

E) A inibina-A e a inibina-B não interferem no ciclo 
menstrual. 

 
 

61. O estudo diagnóstico mais importante num paciente 
suspeito de sofrer de carcinoma esofágico é: 
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A) Ingestão de bário. 
B) TC do tórax. 
C) TC do abdômen superior. 
D) Esofagoscopia. 
E) Estudo da motilidade esofágica. 

 
62. Durante uma partida de futebol, houve um tumulto e 

vários torcedores foram prensados contra as grades 
de proteção ou pisoteados. Quem deve receber 
cuidados no local e ser triado em primeiro lugar para 
o tratamento definitivo? 

 
A) Vítimas que não respiram, porém passam a 

respirar com o adequado posicionamento das 
vias aéreas.  

B) Vítimas que não respiram, mesmo que se 
mantenham suas vias aéreas pérvias com 
manobras simples de suporte básico de vida. 

C)  Vítimas que respiram e apresentam perfusão 
tecidual com enchimento capilar menor que 2 
segundos e respondem à ordem simples. 

D)  Vítimas que sofreram amputação traumática 
de membros e apresentam hemorragia 
externa. 

E)  Vítimas que conseguem andar, porém com 
alta suspeita de lesão da coluna cervical. 

 
63. O Sr. Carlos Prestes foi submetido à colectomia por 

câncer de cólon. No 50º dia do pós-operatório foi 
observada a saída de secreção de cor escura pelo 
dreno abdominal. Assinale a alternativa que 
apresenta o diagnóstico mais provável:  

 
A) Contaminação no intraoperatório.  
B) Translocação bacteriana devido à 

imunossupressão pelo câncer.  
C) Secreção por irritação pelo dreno. 
D) Presença de corpo estranho. 
E) Fístula digestiva.  

 
64. Um rapaz de 26 anos foi vítima de um ferimento por 

arma branca (faca de cozinha) no 4º espaço 
intercostal esquerdo, paraesternal e trazido pela 
equipe de resgate pré-hospitalar. Deu entrada com 
pressão arterial sistólica de 60 mmHg. As vias aéreas 
estavam livres e a ausculta pulmonar era normal. 
Porém, durante seu exame, o paciente entrou em 
parada cardiorrespiratória e foi entubado. 
Assinale a alternativa que representa a melhor 
conduta a ser tomada nesse caso na sequência da 
entubação: 

 
A) Punção periférica e massagem cardíaca 

externa.  
B) Janela pericárdica e reposição volêmica.  
C) Massagem cardíaca externa e reposição 

volêmica.  
D) Toracotomia anterolateral esquerda e 

massagem cardíaca interna.  
E) Esternotomia mediana longitudinal e 

massagem cardíaca externa. 
 

65. Um rapaz de 28 anos, portador de hérnia inguinal do 
tipo Nyhus III A, é submetido a tratamento cirúrgico 

pelo método de Lichtenstein. Assinale a alternativa 
que representa a principal característica desse 
procedimento:  

 
A) Sutura monofilamentar. 
B) Incisão de relaxamento. 
C) Tela sem tensão. 
D) Abordagem pré-peritoneal. 
E) Abordagem videolaparoscópica. 

  
66. Sobre fístulas digestivas considere as afirmativas 

abaixo: 
 

I. Em um serviço de cirurgia geral 75 a 85% das 
fístulas são pós-operatórios e cursam com uma 
mortalidade de 6,25 a 48%. 

II. As fístulas de alto débito (mais que 500 mL em 
24h) apresentam mortalidade 3 vezes maior que 
as de baixo débito.  

III. O uso do octreotide reduz o débito da fístula. 
 

É correto o que se afirma APENAS  em: 
 

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

 
67. Sobre doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) 

considere as afirmativas abaixo: 
 

I. Os fatores de risco para DRGE são: idade, sexo 
masculino, obesidade, fatores genéticos e hérnia 
de hiato.  

II. Os sintomas ditos atípicos de DRGE como tosse, 
asma e dor torácica não cardíaca podem ser 
explicados pela aspiração de conteúdo gástrico 
(teoria do refluxo) ou pela broncoconstrição 
reflexa pela acidificação do esôfago (teoria do 
reflexo).  

III. A ausência de alterações esofágicas 
endoscópicas exclui o diagnóstico de DRGE. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

 
68. Sobre esôfago de Barret considere as afirmativas 

abaixo: 
 

I. A presença de metaplasia gástrica na mucosa 
esofágica em qualquer extensão define o esôfago 
de Barret.  

II. As manifestações clínicas são similares a do 
paciente com Doença do Refluxo 
Gastroesofágico. 

III. É uma condição pré-maligna e pode evoluir para 
adenocarcinoma de esôfago. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 
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A) II e III.          
B) I e II. 
C) I, II e III. 
D) I e III. 
E) I. 

 
69. Sobre apendicite aguda considere as afirmativas 

abaixo. 
 

I. Apendicite aguda é a causa mais comum de 
abdome agudo. Ocorre em todas as idades, 
sendo mais comum na 2a década de vida.  

II. A dor da apendicite durante a gestação é mais 
acima e lateral do que na não gestante. 

III. Na apendicite aguda supurativa o processo 
inflamatório e a proliferação bacteriana 
estendem-se até a serosa. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

 
70. Sobre o adenocarcinoma pancreático considere as 

afirmativas abaixo: 
 

I. Os sintomas mais comuns são perda de peso e 
icterícia.  

II. A maioria dos adenocarcinomas se localiza no 
corpo do pâncreas. 

III. Os tumores de cabeça de pâncreas apresentam 
melhor prognóstico que os tumores de corpo e 
cauda. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

71. A incidência de hérnia abdominal na população é de 
5%. Sobre hérniais abdominais considere as 
afirmativas abaixo: 

 
I. Hérnia de Richter ocorre quando apenas uma 

parede do intestino está encarcerada.  
II. Hérnia encarcerada é a hérnia com 

comprometimento vascular. 
III. Hérnia de Littre é aquela que contém um 

divertículo de Meckel. 
 

É correto o que se afirma APENAS  em: 
 

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

72. Um rapaz vítima de ferimento por arma branca em 
tórax (espeto de churrasco), chega ao hospital com a 
equipe de resgate pré-hospitalar. Encontra-se pálido, 
frio, diaforético. O espeto de churrasco foi removido 
do tórax no local por amigos. Ele apresenta jugulares 
ingurgitadas, murmúrio vesicular abolida à esquerda 
com hipertimpanismo à percussão, PA 60x30 mmHg 
e FC 140 bpm.  
Sobre esse caso, assinale qual a hipótese 
diagnóstica mais provável. 

 
A) Pneumotórax simples. 
B) Pneumotórax aberto. 
C) Tamponamento cardíaco. 
D) Hemotórax maciço. 
E) Pneumotórax hipertensivo. 
 

73. O Atendimento Inicial ao Traumatizado pelo protocolo 
do ATLS preconiza que, no exame primário, ao 
encontrarem-se lesões que possam colocar o 
paciente em risco de morte, deve-se tratá-las. No 
traumatismo torácico há lesões com risco iminente de 
morte que devem ser de conhecimento do médico 
que realizar esse atendimento inicial.  
Sobre esse assunto analise os itens a seguir e 
assinale a alternativa que apresenta a lista de lesões 
com risco iminente de morte em trauma de tórax: 

 
I. Pneumotórax Hipertensivo. 
II. Pneumotórax Simples. 
III. Pneumotórax Aberto. 
IV. Tamponamento Cardíaco. 
V. Hemotórax Maciço. 
VI. Lesão de Aorta. 
VII. Rotura de Esôfago. 
VIII. Obstrução de Vias Aéreas. 
IX. Tórax Instável. 

 
A) I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX. 
B) I, IV, V e VI 
C) I, III, IV, V, VIII e IX. 
D) I, IV, VI e VII. 
E) I, IV, VI, IX. 
 

74. Assinale a alternativa que apresenta o tumor maligno 
de tireoide mais frequente: 

 
A) Carcinoma medular. 
B) Carcinoma anaplásico. 
C) Carcinoma folicular. 
D) Carcinoma de células de Hurtle. 
E) Carcinoma papilífero. 
 

75. Marque a alternativa que apresenta os elementos da 
Tríade de Beck, a etiologia e o mecanismo de trauma 
mais comum, respectivamente:  

 
A) Elevação da pressão venosa central, 

diminuição da pressão arterial, abafamento de 
bulhas cardíacas – Tamponamento Cardíaco – 
Traumatismo Contuso. 

 
B) Elevação da pressão venosa central, 

diminuição da pressão arterial, abafamento de 
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bulhas cardíacas – Tamponamento Cardíaco – 
Traumatismo Penetrante. 

C) Murmúrio vesicular diminuído, bulhas 
hiperfonéticas, hipotensão – Pneumotórax 
hipertensivo – Traumatismo Penetrante. 

D) Murmúrio vesicular diminuído, bulhas 
hiperfonéticas, hipotensão – Pneumotórax 
hipertensivo – Traumatismo Contuso. 

E) Elevação da pressão venosa central, 
diminuição da pressão arterial, abafamento de 
bulhas cardíacas – Contusão Cardíaca – 
Traumatismo Contuso. 
 

76. Um senhor de 43 anos está em avaliação por um 
quadro de dor abdominal, dispepsia e esteatorreia. 
Sobre a pancreatite crônica analise as afirmações a 
seguir: 

 
I. A pancreatite crônica é mais comum em homens 

(8:1) em idade em torno dos 30 anos. 
II. A etiologia mais frequente é alcoólica, 

habitualmente após ingesta crônica por 10 a 20 
anos. 

III. A indicação mais comum para o tratamento 
cirúrgico da pancreatite crônica é a síndrome de 
má-absorção. 

IV. A tomografia computadorizada é superior à 
ultrassonografia na avaliação das alterações da 
pancreatite. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

77. Um senhor de 42 anos sofreu uma agressão durante 
um assalto, quando foi agredido com uma barra de 
ferro em região temporal do lado esquerdo. O 
paciente foi levado ao hospital por um amigo que 
presenciou o assalto. Ele apresentou uma rápida 
perda do nível de consciência, sem náuseas e 
vômitos. Entrou no Pronto-Socorro deambulando, 
consciente e orientado solicitando para ser liberado, 
pois não tinha queixas exceto o “galo” [sic] que 
ganhou. Durante sua avaliação inicial, não 
apresentou sinal de trauma, com exceção de um 
hematoma subgaleal à esquerda. Durante o período 
de observação, o paciente evoluiu com rebaixamento 
súbito de nível de consciência, hemiparesia à direita 
e anisocoria com midríase à esquerda.  
Com base nesses dados, assinale a alternativa que 
descreve a lesão mais provável, o vaso 
provavelmente atingido e a provável imagem 
tomográfica, respectivamente. 

 
A) Hematoma epidural, artéria meníngea média, 

hematoma em forma de lente côncavo-
convexa à esquerda. 

B) Hematoma subdural, artéria meníngea média, 
hematoma em forma de lente biconvexa à 
esquerda. 

C) Hematoma epidural, artéria meníngea média, 
hematoma em forma de lente biconvexa à 
esquerda. 

D) Hematoma subdural, plexo venoso, hematoma 
em forma de lente côncavo-convexa à 
esquerda. 

E) Hematoma epidural, plexo venoso, hematoma 
em forma de lente côncavo-convexa à 
esquerda. 
 

78. Reconhecer as alterações provocadas no organismo 
pelo trauma operatório é necessário para a formação 
médica.  
Sobre a resposta metabólica ao trauma operatório 
considere as seguintes assertivas: 

 
I. Os níveis de tiroxina e da triiodotironina 

encontram-se reduzidos na resposta 
endocrinometabólica ao trauma. 

II. A associação do bloqueio epidural com a 
anestesia geral reduzem a intensidade da 
resposta inflamatória. 

III. O controle rigoroso da glicemia faz parte da 
modulação da resposta inflamatória ao trauma e 
leva a uma redução da morbidade dos pacientes 
críticos. 

IV. A utilização da proteína C ativada humana 
recombinante não apresenta efeito no controle da 
resposta inflamatória sistêmica. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

79. Pólipo é um termo que descreve qualquer estrutura 
tecidual em forma de proeminência circunscrita do 
lúmen intestinal. Pela sua incidência elevada e pela 
associação de alguns subtipos com o carcinoma 
colorretal, o seu estudo é de extrema importância 
seja para o clínico ou para o cirurgião.  
Sobre os pólipos intestinais, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A) Os pólipos neoplásicos não possuem relação 

com a hereditariedade. 
B) Dos pólipos colônicos identificados durante o 

exame endoscópico devem ser ressecados 
apenas aqueles ditos pediculados.  

C) O único tratamento efetivo na prevenção do 
câncer colorretal na polipose adenomatosa 
familiar é a colectomia total. 

D) A polipose adenomatosa familiar é uma 
condição autossômica recessiva. 

E) As manifestações clínicas dos pólipos 
intestinais são pouco expressivas sendo a dor 
abdominal a manifestação mais comum. 

 
80. Sobre os tumores estromais gastrointestinais (GIST), 

assinale a única alternativa CORRETA:  
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A) Os tumores estromais gastrointestinais (GIST) 
são os tumores mesenquimais mais comuns 
do trato gastrointestinal e 95% dos casos 
ocorrem em adultos com mais de 40 anos de 
idade. 

B) Os tumores estromais gastrointestinais (GIST) 
são relativamente raros e apresentam como 
sítio mais comum o intestino delgado (70%). 

C) Apresentação clínica do GIST é bastante 
variável; o sinal mais comum é a perda 
ponderal. 

D) No GIST avançado a cirurgia é o procedimento 
de escolha. 

E) Os GISTs gástricos são, facilmente, 
diagnosticados por biópsia em endoscopia 
digestiva alta 
 

81. A partir da implementação do SUS, os municípios 
ganharam cada vez mais autonomia para a gestão da 
saúde, o que aconteceu principalmente pela 
transferência de recursos financeiros da esfera 
federal. Assinale a alternativa que contempla três 
ações que qualificam o município como apto a 
receber os recursos segundo a Lei 8.142. 

 
A) Ter contrapartida de recursos; Conselho de 

Saúde ; estabilidade política. 
B) Ter Plano de cargos e salários; Fundo de 

saúde; gestão alternativa. 
C) Ter Fundo de Saúde; Conselho de Saúde; 

negociação sindical. 
D) Ter plano de saúde; Conselho de Saúde; 

relatórios de gestão. 
E) Ter negociação sindical; plano de cargos e 

salários; plano de saúde. 
 

82. A Emenda Constitucional 29, promulgada em 
setembro de 2000, aprovada pelo Senado em 
setembro de 2011 , publicada em 13/01/2012, gerou 
grande expectativa aos gestores municipais por 
regulamentar quantitativa e qualitativamente a 
aplicação de recursos da saúde.  Segundo essa 
emenda  é CORRETO afirmar que: 

 
A) O Município deve aplicar 12%, o Estado 10% e 

a União a variação do PIB dos 2 anos 
anteriores. 

B) O Município deve aplicar 15%, o Estado 12% e 
a União 10% de suas receitas. 

C) O Estado aplica o mesmo valor do ano 
anterior, acrescido da variação do PIB. 

D) O Município deve aplicar 15% e o Estado 12% 
de suas receitas na saúde. 

E) A União aplica 7% e o Estado 5%, acrescido 
da variação do PIB dos 2 anos anteriores. 
 

83. As projeções populacionais colocam o Brasil como a 
6ª maior população idosa do mundo em 2020. A  
Política Nacional de atenção à pessoa idosa pactuou 
uma série de ações para a abordagem integral desse 
segmento da população com o principal objetivo de 
promover o envelhecimento ativo e saudável. 
Assinale a alternativa cujo conteúdo melhor atende a 
esse objetivo. 

 
A) Aumentar o acesso aos especialistas do nível 

intermediário de atenção que atendem ao 
idoso, como cardiologistas, neurologistas, 
fisioterapeutas e enfermeiros especialistas em 
idosos. 

B) Construir  casas lares, abrigos e centros de 
reabilitação especializados em idosos, além da 
construção de hospitais especializados em 
idosos. 

C) Enfatizar as ações de Atenção Primária, 
monitorando doenças crônicas, estimulando 
atividade física, vacinação e convívio sócio-
familiar. 

D) Formar e treinar cuidadores de idosos, 
capacitação de equipe multiprofissional para 
internação domiciliar e apoio aos acamados. 

E) Criar delegacias especiais para atendimento 
das ocorrências relacionadas ao abandono e 
violência que sofrem os idosos. 
 

84. A complementaridade do setor privado é um dos 
princípios operacionais do SUS. A respeito desse 
princípio, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) O serviço privado conveniado ao SUS funciona 

segundo as suas próprias regras e diretrizes e 
não está sujeito às normativas do SUS. 

B) Os serviços prestados pelas instituições 
privadas são regidos por meios de contratos 
segundo as normas do direito público. 

C) A escolha da instituição prestadora de serviço 
complementar deve ser feita mediante 
concorrência pública, sendo sempre escolhida 
aquela que oferecer o menor preço. 

D) As instituições religiosas não podem ser 
prestadoras de serviço ao SUS pelo fato de 
serem consideradas sem fins lucrativos. 

E) Os serviços privados conveniados ao SUS não 
estão sujeitos ao controle social. 
 

85. Desde a sua implantação em 1994, a Estratégia 
Saúde da Família tem sido estruturante da Atenção 
Primária à Saúde no Brasil. Ao ser implantada em 
uma determinada comunidade, é essencial  uma 
sequência de passos para o seu funcionamento. 
Assinale a alternativa que demonstra a ordem 
CORRETA desses passos. 

 
A) Definição do território; adscrição da clientela, 

diagnóstico de saúde da comunidade. 
B) Territorialização, diagnóstico de doenças pré-

existentes, levantamento da comunidade. 
C) Definição de risco social, equidade das ações, 

definição do território. 
D) Definição de prioridades comunitárias, 

levantamento de doenças prevalentes, 
levantamento de áreas de risco. 

E) Territorialização, cadastro de áreas de risco, 
determinantes sociais de doença. 
 

86. José Santos, 52 anos, casado, trabalhador da 
construção civil, tem diagnóstico de hipertensão 
arterial, sendo acompanhado no programa de 
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Hipertensos da Unidade de Saúde Monte Castelo. 
Destacam-se nos exames de laboratório  420 de 
triglicerídios. O paciente fez uso de sinvastatina 2 cps 
ao dia, caminhadas de 30 minutos ao dia, e relata ter 
seguido as orientações alimentares prescritas, 
mesmo assim, após 6 meses não apresentou 
melhora dos valores aferidos. Na última consulta seu 
médico resolveu receitar ciprofibrato, mas o paciente 
alega que não pode usar  o medicamento porque não 
está disponível na farmácia da Unidade de Saúde e 
que não teve condições financeiras para comprar o 
remédio.  Diante dessa situação a alternativa 
CORRETA é: 

 
A) A Secretaria de Saúde disponibiliza a 

medicação padrão indicada (sinvastatina), 
sendo responsabilidade do paciente a 
aquisição dos medicamentos que não constem 
no grupo de medicamentos padronizados. 

B) O paciente ainda não foi avaliado pelo 
cardiologista, o que não permite a liberação de 
medicamentos fora da padronização do 
protocolo da Atenção Primária à Saúde. 

C) A liberação de medicamentos especiais deve 
ser aprovada pela câmara de vereadores. 

D) O médico deve solicitar o medicamento 
indicado à Secretaria Municipal de Saúde, 
justificando por escrito que não houve resposta 
ao medicamento disponível, baseado no direito 
do paciente ao acesso à medicação que 
necessita. 

E) A solicitação deve ser feita pelo farmacêutico 
da Unidade de Saúde mediante justificativa 
técnica baseada em evidência, da 
superioridade de um medicamento sobre o 
outro. 

 
87. A respeito da educação em saúde é CORRETO 

afirmar que: 
 

A) A educação em saúde deve basear-se no 
conjunto de normas epidemiológicas e 
prescrições sanitárias com o objetivo de 
instrumentalizar a população na mudança de 
suas práticas não saudáveis. 

B) A educação em saúde deve ser feita através 
de palestras educativas, que transferem 
conhecimentos para grupos populacionais 
específicos com interesses comuns. 

C) A educação em saúde consiste de um conjunto 
de técnicas de convencimento de grandes 
públicos para difundir ideias saudáveis de 
comportamentos e modo de encarar a vida. 

D) A educação em saúde está integrada a 
interesses econômicos, já que se propõe a 
mudar hábitos não saudáveis que 
desencadeiam doenças de alto custo para o 
Estado. 

E) A educação em saúde é o campo de prática e 
conhecimento sistematizado do setor saúde 
que se dedica a formar vínculos entre o 
trabalho de saúde e o modo de pensar e agir 
cotidiano da população. 
 

88. O pacto pela Saúde 2006 estabeleceu como tripé O 
PACTO EM DEFESA DO SUS, O PACTO PELA 
VIDA E O PACTO DE GESTÃO. O pacto pela vida 
elegeu seis ações como prioridades. Assinale a 
alternativa que contempla três dessas ações. 

 
A) Saúde mental; promoção de saúde; e Redução 

da mortalidade materno-infantil. 
B) Saúde bucal; fortalecimento da Atenção 

Primária; e controle da tuberculose e 
hanseníase. 

C) Saúde do idoso; fortalecimento da Atenção 
Básica; e promoção de Saúde. 

D) Saúde do trabalhador; controle do Ca de 
mama e de colo uterino; e práticas preventivas. 

E) Saúde do adolescente, controle das endemias 
e doenças emergentes; e fortalecimento das 
comunidades. 
 

89. Com relação à organização dos sistemas de serviços 
de saúde é CORRETO afirmar que: 

 
A) A municipalização da saúde levou os 

municípios a se isolarem na produção de 
serviços de saúde. 

B) Um sistema de saúde organiza-se  
adequadamente em pirâmide de acordo com o 
grau decrescente de complexidade. 

C) As redes regionais de serviços de saúde são 
menos custo-efetivas e respondem mais 
lentamente às emergências. 

D) Os serviços de diagnósticos, serviços de apoio 
terapêutico e serviços de atenção domiciliar 
não estão incluídos na organização formal dos 
sistemas de saúde. 

E) Um sistema de saúde é entendido como uma 
rede interligada por pontos de atenção à 
saúde. 
 

90. Sr. Joaquim tem 78 anos, casado, 5 filhos, 12 netos. 
Foi fumante por 30 anos e parou de fumar há 30 
anos quando a esposa teve câncer de mama. Tem 
ligação forte com a equipe da US porque reconhece 
o suporte que tem recebido de todos, principalmente 
na época do adoecimento da esposa. Até mesmo 
quando ela esteva internada para fazer a cirurgia, 
recebeu a visita do seu médico de família no hospital. 
Faz acompanhamento de diabetes e HAS  e tem 
agendamento de suas consultas com o médico e com 
o enfermeiro da equipe. Suas noras fizeram pré-natal 
nesta mesma unidade e seus netos são 
acompanhados também pela equipe. A  característica 
da APS que se demonstra  na história é: 

 
A) Responsabilidade pelos indivíduos ao longo do 

tempo, independente da presença de doença. 
B) Capacidade de estabelecer vínculos afetivos 

saudáveis, acolhimento e acompanhamento. 
C) Promoção de saúde e mudança de hábitos, 

melhorando a qualidade de vida. 
D) Diagnóstico precoce de doenças graves e 

encaminhamento ao centro de referencia. 
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E) Ponte de acesso aos serviços de 
resolubilidade adequada dando suporte ao 
paciente. 
 
 

91.  É competência da Direção Nacional do SUS: 
 

A) Promover descentralização de serviços médicos 
de saúde para os estados. 

B) Definir e coordenar o sistema de vigilância 
sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. 

C) Controlar e fiscalizar os serviços privados de 
saúde. 

D) Direcionar o sistema de vigilância epidemiológica 
para os estados isquêmicos de cada doença. 

E)  Coordenar o controle social regional. 
 

92.  A articulação entre serviços de níveis de 
complexidade crescente corresponde a qual dos 
conceitos de organização dos serviços de saúde 
apresentados abaixo? 

 
A) Regionalização. 
B) Descentralização. 
C) Hierarquização. 
D) Direcionamento. 
E) Reorganização. 

 
93.  A Lei Orgânica da Saúde de 1990, que dispõe sobre 

o Sistema Único de Saúde (SUS), determina as 
devidas competências de cada nível. Portanto, é 
CORRETO afirmar que: 

 
A) O nível municipal deve normatizar a vigilância 

sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. 
B) O nível municipal apenas executa planejamentos 

de saúde nacionais. 
C) O nível municipal somente avalia os serviços 

privados de saúde, sem interferir. 
D) O nível municipal deve credenciar apenas os 

serviços privados ao SUS. 
E) O nível municipal deve gerir os laboratórios 

públicos de saúde e hemocentros.  
 

94.  “Unidade mais periférica da administração sanitária, 
com poder decisório em relação à política de saúde 
local”. Esse conceito refere-se ao: 

 
A) Distrito sanitário. 
B) Distrito epidemiológico. 
C) Subúrbio sanitário. 
D) Seção sanitária. 
E) Unidade sanitária. 
 

95.  As diretrizes: “Acesso igualitário e universal a ações 
e serviços; participação comunitária; rede 
regionalizada e hierarquizada e descentralização”, 
referem-se a que serviço citado abaixo? 

 
A) Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). 
B) Serviço Social da Indústria e Comércio 

(SESI/SESC). 
C) Sistema Único de Saúde (SUS). 
D) Sistema Nacional de Serviços de Saúde (SNSS). 

E) Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). 
 
 

96.  “Um direito de cidadania garantido por políticas 
sociais e econômicas”. Esse é um conceito de saúde 
firmado na: 

 
A) Lei de Diretrizes e Bases do Trabalho. 
B) Lei de Defesa do Consumidor. 
C) Lei de Assistência Integral à Saúde. 
D) Constituição Federal Brasileira de 1988. 
E) Lei do Código Brasileiro. 
 

97.  “Necessidade de cadastramento de famílias com 
adscrição de clientela” é um pressuposto: 

 
A) Do Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde. 
B) Do Plano de Redução de Sistemas de 

Referência. 
C) Do Plano de Atendimento a Comunidades 

Carentes. 
D) Programa Nacional de 

Emergências/Urgências. 
E) Da Estratégia de Saúde da Família. 

 
98.  Assinale a ferramenta de Medicina da Família que 

permite observar padrões intergeracionais, 
relacionamentos e distribuição de patologias: 

 
A) FIRO. 
B) Genograma. 
C) PRACTICE. 
D) Ciclo de Vida. 
E) Entrevista Familiar. 

99.  A Medicina Baseada em Evidências (MBE) é uma 
ferramenta muito utilizada pelo Médico de Família e 
Comunidade em sua prática diária. Sobre MBE, 
marque a alternativa CORRETA: 

 
A) A MBE produz fluxogramas que devem ser 

aplicados a todos os casos de uma determinada 
patologia. 

B) A MBE consiste em encontrar a maneira mais 
barata de tratar uma doença. 

C) A MBE é o uso consciente, explícito e judicioso 
das melhores evidências científicas disponíveis e 
aplicáveis ao paciente em questão. 

D) A MBE verifica quais são os exames mais 
específicos para o diagnóstico de uma patologia 
e quais as formas mais eficazes de tratamento. 

E) A MBE estabelece que o médico somente deve 
tomar condutas que sejam baseadas em ensaios 
clínicos randomizados e controlados. 

 
100.  O planejamento familiar é uma importante ação 

de promoção de saúde. Assinale a alternativa 
CORRETA quanto à decisão sobre a escolha de um 
método contraceptivo. 

 
A) Deve sempre partir dos pacientes em qualquer 

circunstância. 
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B) Deve partir do médico assistente, pois este 
pode fornecer os métodos mais adequados à 
condição do paciente. 

C) Não pode ser restrita aos métodos fornecidos 
por um serviço, podendo os pacientes ser 
encaminhados a outro lugar onde possam 
obter outro método. 

D) Deve ser tomada após o paciente obter 
informações adequadas sobre os métodos, 
independente de indicação médica. 

E) Não pode ocorrer até que o paciente tenha 
todas as informações sobre os métodos 
existentes. 

 


