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PEDIATRIA 

1. Sobre a alimentação no primeiro ano de vida é CORRETO afirmar: 

 

A carne deve sempre ser adicionada a papa salgada. Sua importância está no seu conteúdo de ferro 
e zinco. 

X O leite de vaca integral está contra-indicado para crianças abaixo de 1 ano de vida exceto se 

diluído ao meio, adicionado óleos vegetais, carboidratos e vitaminas. 

X O leite de vaca em relação ao leite materno é mais calórico e menos protéico.  

X A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o Ministério da Saúde (MS) e a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) recomendam: amamentação até os 2 anos de idade, com aleitamento materno 
exclusivo por 4 meses e introdução de alimentos complementares a partir dessa idade. 

X A primeira papa salgada deve ser iniciada a partir dos 6 meses, sempre liquidificada ou peneirada, 

aumentando a consistência até 12 meses. 

 
2. Lactente de seis meses de idade é trazido ao posto de saúde para reavaliação de tratamento de pneu-

monia iniciado há 48 horas. Mãe refere que a criança ainda não está se alimentado bem e que continua 
apresentado febre de ata 39ºC, que cede com a medicação anti-térmica prescrita. Exame fisixo: T. auxi-
liar: 36,5ºC; peso. 7kg; FR: 58 irpm; atento ao ambiente, interage quando é examinado, ausência de 
tiragem subcostal e de sinal geral de perigo. A conduta CORRETA a ser adotado para o quadro descrito 
é: 

 

Trocar o antibiótico e reavaliar em 48 horas 

X Associar outro antibiótico e reavaliar em 48 horas 

X Manter o antibiótico e reavaliar em 24 horas 

X Solicitar radiografia e reavaliar terapêutica 

X Referir ao hospital para internação 

 

3. Em caso de necessidade de administrar drogas na sala de parto, assinale a alternativa CORRETA: 

 
A veia umbilical pode ser utilizada para todas as medicações na reanimação, sem contra-indicações 

X As veias periféricas de fácil acesso podem ser utilizadas na reanimação 

X A via intra-óssea é preferencial na administração rápida de medicamentos na sala de parto. 

X A via traqueal é útil para administrar rapidamente todas as drogas necessárias na reanimação 

X É sempre necessário o uso dos antagonistas da meperidina, quando esta é administrada à mãe 

até duas horas antes do parto 

 
4. O que mostra o eletrocardiograma de um recém nascido com coarctação da aorta grave?  
 

Sobrecarga ventricular direita 

X Arritmia ventricular 

X Sobrecarga atrial esquerda 

X Sobrecarga ventricular esquerda 

X Sobrecarga biventricular.  

  
5. É admitido na emergência de um hospital pediátrico um lactente de 14 meses de idade, sexo masculino, 

com queixa de febre e tosse há 3 dias. Ao exame físico observa-se uma criança pálida,  apática, afebril, 
com 50 inspirações por minuto, gemente, com tiragem subcostal e sibilos na ausculta. Seu peso encontra-
se abaixo do percentil 3, sua estatura está no percentil 25 assim como seu perímetro cefálico. Esta cri-
ança foi internada pelo pediatra de plantão e você é chamado para avaliar a criança com os exames 
recebidos. 

• Gasometria:pH=7,28/pCO2=53/pO2=87/Bic=15/Sat=89%/BE=-12   Na=124 mEq/l 
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• K=2,7 mEq/l   Ca=8 mg/dl   glicemia=48. 

• Hemograma e hemocultura em andamento  

• Rx de Tórax : infiltrado difuso com hiperinsuflação. 

Referente ao caso clínico acima, assinale a alternativa CORRETA: 

 
A presença hemorragia cutâneas, dor à manipulação dos membros e rosário costal sugere a realiza-
ção do diagnóstico diferencial com hipovitaminose C 

X A hiponatremia é um achado esperado neste paciente e deve- se realizar rapidamente a correção 

deste distúrbio 

X Após resolução da afeccção aguda, esta criança na fase de recuperação nutricional poderá apre-

sentar: hiperfosfatemia, hipomagnesemia e hiperpotassemia 

X Espera-se neste paciente, níveis de hormônio de crescimento reduzidos 

X Frente a esta situação, deve-se iniciar nutrição enteral via sonda com 150 a 200 kcal/kg/dia devido 

ao alto gasto energético desta criança 

 
6. A Síndrome de Luvas e Meias acomete crianças e adultos jovens sendo caracterizada por lesões purpú-

ricas simétricas e eritematosas indolores nas mãos e nos pés. Mais eventualmente, acomete bochecha, 
cotovelo, joelho e nádega. Pode ser acompanhada de sintomas gerais, porém é auto limitada, melho-
rando em 1 a 2 semanas. 

 

• A doença descrita acima é atribuída a qual etiologia? 

Parvovírus B19 

X Coxsackie A 

X HVH6 

X Enterovírus 

X Coxtasackie B 

 
7. Uma menina de quatro anos tem desenvolvimento mamário bilateral, observado pela primeira vez há seis 

meses.A menina não toma nenhuma medicação e não há nenhuma fonte de estrogênio exógeno em sua 
residência.Na história familiar não há nada digno de nota.A estatura do pai está no percentil 25 e a esta-
tura da mãe no percentil 75.O exame físico mostra que a paciente está no percentil 50 para o peso e 
estatura, tem pressão sangüínea normal, pele normal, sem oleosidade excessiva, mamas no estágio II 
de Tanner, abdome depressível, sem massas palpáveis, ausência de odor corporal, ausência de pêlos 
pubianos ou axilares e uma discreta estrogenização da vagina. Qual a causa mais provável para o de-
senvolvimento mamário desta criança?  

 
Telarca Precoce Idiopática 

X Puberdade Precoce Central 

X Hiperplasia Adrenal Congênita 

X Tumor Adrenal 

X Adrenarca Prematura 

 
8. Qual da situação abaixo não há necessidade de investigação especializada? 
 

Menino com 11 anos, estatura de 145 cm (P50/P75) e testículos com tamanho 2 (Orquidômetro de 
Prader).  

X Menina com telarca, 10 anos e estatura de 135 cm. 

X Menino com estatura 2 cm abaixo do 3º percentil. 

X Menino com estatura no percentil 50 (P50), pai no P75 e mãe no P90. 

X Menina com telarca, 9 anos, estatura < P3 e IMC no P90. 
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MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL 

 

9. Usando a estimativa da eficácia vacinal pela fórmula 100 x(1-RR), onde RR é a razão entre casos confir-
mados do desfecho por 1000 pessoas/ano no grupo ativo (que recebeu a vacina) pelos casos confirma-
dos do desfecho por 1000 pessoas/ano no grupo placebo, realizou-se o seguinte estudo clínico prospec-
tivo randomizado : 
População de voluntários: 43651  
Grupo vacina: 18198, entre os quais, foram detectados 8 casos com o desfecho primário definido como 
COVID-19 sintomático, resultando em um incidência aproximada de 0,00043; 
Grupo placebo: 18325, entre os quais foram detectados 162 casos com desfecho primário definido como 
COVID-19 sintomático, resultando em uma incidência aproximada de 0,00884. 
A partir destes dados, é CORRETO afirmar: 

 

A eficácia vacinal encontrada foi de 95%, que significa que 95% dos desfechos primários foram evi-
tados no grupo vacinado em relação ao grupo placebo. 

X A eficácia vacinal foi de 95%, que significa que em cada 100 indivíduos que receberam a vacina e 

desenvolveram a doença, 95 desenvolveram a forma leve.  

X A vacina não é eficaz. 

X Não há dados suficientes para fazer a estimativa do valor central de eficácia. 

X A eficácia foi de 99%, que significa que 99% dos desfechos primários ocorreram no grupo placebo.  

 
10. Estudos pequenos e não representativos de uma população geral são considerados baixa evidência para 

direcionamento de condutas. Nestes casos, muitas vezes o estudo pequeno não tem capacidade de en-
contrar diferenças entre grupos, mesmo que elas existam.  

 

A essa capacidade, dá-se o nome de poder do estudo. Sobre o poder de um estudo, é CORRETO afirmar: 
 

É a probabilidade de corretamente rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa, evitando-se o erro tipo 
II. 

X É a probabilidade de corretamente rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa, evitando-se o erro 

tipo I. 

X É a probabilidade de aceitar a hipótese nula 

X É a probabilidade de rejeitar a hipótese nula 

X É a probabilidade de rejeitar a hipótese alternativa. 

 

11. O estudo de Gonçalves et al, 2020 intitulado “Social distancing, mask use and the transmission of SARS-
CoV-2: A population-based case-control study” traz o seguinte resumo: 
 
“Introdução: Estudos ecológicos apóiam medidas não farmacológicas para proteção contra 
SARS-CoV-2, mas poucos estudos avaliaram seus efeitos no nível individual na comunidade. Nosso ob-
jetivo foi avaliar a magnitude das associações de distanciamento social e 
uso de máscara com infecção confirmada por laboratório por SARS-CoV-2 em adultos residentes no 
Porto Alegre, Brasil, uma cidade com 1.483.771 habitantes. 
Métodos: Conduzimos um estudo caso-controle de base populacional do final de abril a junho. 
2020. Os casos foram extraídos de uma lista de todos os casos obrigatoriamente notificados às autorida-
des municipais; controles eram participantes negativos para anticorpos de três pesquisas domiciliares 
representativas realizado no mesmo período. 

 

 

 

 
Resultados: Em análises de regressão logística de 271 casos e 1396 controles ajustados para a idade, 
sexo, raça, nível de escolaridade, renda, tamanho da família e momento pandêmico, aqueles indivíduos 
que relataram adesão moderada a maior adesão ao distanciamento social tiveram entre 59% (OR = 
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0,41;IC de 95% 0 · 24-0 · 70) e 75% (OR = 0 · 25; 0 · 15-0 · 42) menor chance de se infectar em compa-
ração com aqueles que relataram muito pouca adesão. Menor exposição fora do domicílio associou-se a 
chances reduzidas entre 52% (OR = 0 · 48; 0 · 29-0 · 77) e 75% (OR = 0 · 25; 0 · 18-0 · 36) em comparação 
com sair todos os dias o dia todo. Em uma subamostra de controles com dados sobre o uso de máscara 
e casos de momento pandêmico equivalente (198 casos e 420 controles), uso de máscara reduziu chance 
de infecção de 87% (OR = 0,13; 0,04-0,36). 
Interpretação: Maior distanciamento social e uso de máscaras sempre fora de casa 
forneceu proteção contra SARS-CoV-2. Essas medidas simples podem ser de grande 
benefício durante as próximas fases da pandemia.  
 
Com base nestes dados, é CORRETO afirmar: 

 

A medida de razão de chances é utilizada no estudo, e as estimativas apresentadas foram as mag-
nitudes de proteção para os desfechos, nos que relataram maior adesão ao distanciamento social e 
às máscaras, em relação aos que relataram menor adesão.  

X A medida de razão de chances é utilizada no estudo, e as estimativas apresentadas foram o risco 

de desenvolver o desfecho, nos que relataram maior adesão ao distanciamento social e às máscaras, 
em relação aos que relataram menor adesão.  

X Foram apresentadas as incidências de desfecho nos expostos em relação aos não expostos. 

X Estudos de caso-controle de base populacional não são representativos da população. 

X Como o número de controles é aproximadamente 5 vezes o número de casos, não é possível 

confiar nos resultados apresentados. 
 

12. A gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) passa obrigatoriamente por uma estruturação legal histórica, 
na qual destacam-se: 1) A Constituição Federal de 1988 como o primeiro documento a colocar o 
direito à saúde definitivamente no ordenamento jurídico brasileiro; e 2) A Lei no 8080/90, a chamada 
Lei Orgânica da Saúde, complementada pela Lei no 8142/90.  

 

Considerando o tema, assinale a alternativa CORRETA: 
 

O decreto 7508/2011 estabelece as regiões de saúde, que reforçam a regionalização como princípio 
do SUS, e são importantes para a gestão e planejamento dentro do sistema. 

X A lei no 8080/90 vem a ser regulamentada e ter pontos reforçados em 2012, por meio da Emenda 

Constitucional 141. 

X O processo de implantação do SUS foi orientado pelas normas operacionais, com destaque para 

a NOB 01/1991 que estabelece a comissão intergestores tripartite. 

X As decisões dentro do SUS são de responsabilidade do município, o que é reafirmado na NOB 

01/1993, respeitando a descentralização e o fato de estar mais próximo do território e da comunidade. 

X A Emenda Constitucional 29/2000 regulamenta alguns pontos da lei no8080/90 em termos de as-

sistência e articulação interfederativa. 

 
13. Você está na unidade básica de saúde e atende um paciente de 52 anos, portador de Diabetes Mellitus 

tipo 2, hipertenso, dislipidêmico e com histórico de infarto há 2 anos. Ele está fazendo uso de Hidrocloro-
tiazida 25mg ao dia, Enalapril 20mg a cada 12 horas, anlodipino 10mg ao dia, AAS 100mg ao dia, Sinva-
statina 40mg e metformina 850mg 3 vezes ao dia e Carvedilol 12,5mg a cada 12 horas. Sua pressão 
arterial encontra-se em 162x96mmHg, Peso: 102kg e circunferência abdominal de 122 cm. Seus labora-
toriais demonstram: Creatinina: 1,2 mg/dL, Sódio:   138 mEq/L; Potássio: 4,2mEq/L; LDL: 82mg/dL; HDL: 
32mg/dL; triglicerídeos: 350 mg/dL; Glicose de Jejum: 145 mg/dL. 

 

Sobre a condução desse caso assinale a alternativa CORRETA: 
 

Existe indicação absoluta da substituição de Sinvastatina por uma estatina de alta potência, como a 
Atorvastatina. 

X Devido a hipertrigliceridemia e ao diabetes descompensado, a terapia ideal seria a associação de 

um fibrato à sinvastatina em uso. 

X Segundo as evidências atuais esse paciente não possui indicação para uso de AAS, que deve ser 

suspenso. 

http://www.politize.com.br/constituicao-de-1988/
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X O paciente está em polifarmácia, dessa forma não devemos modificar a prescrição nesse mo-

mento, orientando medidas de estilo de vida por 6 meses com uma nova reavaliação. 

X O paciente pode ser considerado portador de hipertensão refratária, nesse caso está indicado a 

associação de furosemida. 

 
14. Você está na unidade básica de saúde e atende um paciente de 52 anos, portador de Diabetes Mellitus 

tipo 2, hipertenso, dislipidêmico e com histórico de infarto há 2 anos. Ele está fazendo uso de Hidrocloro-
tiazida 25mg ao dia, Enalapril 20mg a cada 12 horas, anlodipino 10mg ao dia, AAS 100mg ao dia, Sinva-
statina 40mg e metformina 850mg 3 vezes ao dia e Carvedilol 12,5mg a cada 12 horas. Sua pressão 
arterial encontra-se em 162x96mmHg, Peso: 102kg e circunferência abdominal de 122 cm. Seus labora-
toriais demonstram: Creatinina: 1,2 mg/dL, Sódio:   138 mEq/L; Potássio: 4,2mEq/L; LDL: 82mg/dL; HDL: 
32mg/dL; triglicerídeos: 350 mg/dL; Glicose de Jejum: 145 mg/dL. 

 

O paciente encerra a consulta perguntando sobre possíveis efeitos colaterais das medicações que está 
em uso. Assinale a alternativa CORRETA: 

 

Carvedilol pode piorar a função erétil no homem. 

X Hidroclorotiazida pode levar a distúrbios hidroeletrolíticos, como a hipocalemia. 

X A metformina está associada com a piora nos níveis séricos de Ácido Úrico. 

X O Anlodipino pode piorar o controle glicêmico por meio da inibição da gliconeogênese mediada por 

canais de cálcio. 

X O enalapril está associado a edema assimétrico de membros inferiores. 

 
15. Sobre a atenção domiciliar em saúde, também chamado de home-care, assinale a alternativa CORRETA.  
 

A abordagem e treinamento referente aos cuidados essenciais ao paciente, pelo núcleo familiar, é 
essencial para o efetivo cuidado. 

X O cuidado prestado do domicílio pode ser imposto, sob risco de não atingir seus objetivos terapêu-

ticos.  

X A primeira condição para que ocorra o cuidado domiciliar é o consentimento da família, não ne-

cessariamente seguido da definição do(s) cuidador(es).  

X A pessoa acamada, mesmo estando, muitas vezes, debilitada e doente tem de exercer sua auto-

nomia e participar desse processo, se o cuidador assim o permitir. 

X Está indicado sempre a moradia em hospices ou asilos para melhor cuidado. 

 
16. O Ministério da Saúde desenvolve ações periodicamente com vistas à promoção da segurança do paci-

ente, por meio de medidas de educação e divulgação das boas práticas para profissionais de saúde, 
pacientes e acompanhantes e com ações preventivas como a implementação das seis metas da segu-
rança do paciente da Organização Mundial da Saúde. Dentre as metas referidas, assinale a alternativa 
INCORRETA.  

 

Melhorar a segurança na prescrição, uso e redução do custo dos medicamentos.  

X Reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão.  

X Higienizar as mãos para evitar infecções.  

X Identificar o paciente corretamente.  

X Melhorar a comunicação entre profissionais de saúde. 

 
 
 
 

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

 
17. Paciente de 57 anos vem para consulta de rotina, sem queixas.  

Não sabe quando foi seu último citopatológico. Relata que fez mamografia há 2 anos, mas não chegou a 
mostrar para o seu médico. 
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Menarca aos 14 anos. Menopausa aos 48 anos. Sem atividade sexual há 5 anos. 
Está em uso de metformina 500 mg ao dia há 1 ano. 
Teve carcinoma basocelular em face há 10 anos, tratando com crioterapia. 
Ao exame: PA: 130/90 mmHg, Pulso: 88, FR: 16/min, Temperatura: 36,2 oC, Saturação de oxigênio: 98%. 
Mamas normais à inspeção estática e dinâmica, axilas negativas, sem nódulos ou espessamentos pal-
páveis. 
Genitais externos com atrofia. Especular: atrofia, colo e vagina sem lesões. Realizada coleta de material 
para exame citopatológico de rastreamento. 
Foi solicitada mamografia para rastreamento. 
A paciente traz o resultado do citopatológico: 

 

AVALIAÇÃO PRÉ ANALÍTICA:  
AVALIAÇÃO DA AMOSTRA: Satisfatória 
EPITÉLIOS REPRESENTADOS NA AMOSTRA: Escamoso.  
REPRESENTATIVIDADE DA ZONA DE TRANSFORMAÇÃO: Não  
ALTERAÇÕES CELULARES BENIGNAS REATIVAS OU REPARATIVAS: Atrofia com inflamação.  
MICROBIOLOGIA: Cocos, Outros Bacilos.  

CONCLUSÃO  
NEGATIVO PARA MALIGNIDADE  
OBSERVAÇÕES: DESSECADO 

 

Sobre o caso é CORRETO afirmar, segundo as Diretrizes Brasileiras de Rastreamento de câncer de 
colo uterino (2016):  

 

Deve repetir a citologia em 1 ano. 

X Deve repetir a citologia imediatamente. 

X O laudo está incorreto pois havendo somente 1 epitélio representado não pode ter “AVALIAÇÃO 

DA AMOSTRA: Satisfatória”. 

X O laudo está incorreto pois “OBSERVAÇÕES: DESSECADO” indica que a avaliação da amostra 

é insatisfatória. 

X Deve-se indicar terapia hormonal estrogênica para tratar atrofia e coletar nova citologia em após 

21 dias.  
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18. Com relação à interpretação da mamografia pode-se afirmar que: 

 
 

  
 

Referência: 
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Coordenação de Prevenção e Vigilância. Divisão de Detecção 

Precoce e Apoio à Organização de Rede. Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero / 
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Coordenação de Prevenção e Vigilância. Divisão de De-

tecção Precoce e Apoio à Organização de Rede. – 2. ed. rev. atual. – Rio de Janeiro: INCA, 2016.  
Felchner PCZF. Mamografia. Arquivo pessoal. 

 
Se houvesse um achado no local D poder-se-ia afirmar que seria no quadrante inferior, podendo ser 
medial ou lateral, da mama esquerda. 

X Se houvesse um achado no local 1 poder-se-ia afirmar que seria no quadrante superior lateral da 

mama esquerda. 

X Se houvesse um achado no local 4 poder-se-ia afirmar que seria no quadrante inferior medial da 

mama esquerda. 

X Se houvesse um achado no local 2 e B poder-se-ia afirmar que seria no quadrante inferior e lateral 

da mama direita. 

X Se houvesse um achado no local 3 e C poder-se-ia afirmar que seria no quadrante superior lateral 

da mama direita. 

 
 

19. Paciente com 35 anos vem para consulta com queixa de prurido genital há 5 dias, associado a 
corrimento de odor desagradável. Parceiro assintomático. Nega doenças e uso de medicamentos. 
Nega alergias. Nega outros episódios semelhantes. 

 

Ao exame apresenta pH vaginal de 4,0 e o exame especular e à fresco mostram: 
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Referências:  
Felchner, PCZ. Foto. Arquivo pessoal. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=8dgeOPGx6YI  
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Trans-
missíveis. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/Ministério 

da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. – Brasília 
: Ministério da Saúde, 2020. 

 
É CORRETO afirmar para o caso: 

 

O tratamento pode ser feito com Fluconazol em dose única e não necessita tratamento do parceiro. 

X Há 3 critérios de Amsel, indicando tratamento com metronidazol, orientando a não usar bebida alcoólica. 

X O tratamento deve ser feito com azitromicina, indicando tratamento do parceiro e investigação de ISTs. 

X Não deve ser indicado tratamento antes de outros exames complementares para esclarecimento diagnóstico. 

X O tratamento do parceiro é obrigatório, mas ele deve estar presente na consulta. 

 

 
20. Paciente com 35 anos vem para consulta com queixa de prurido genital há 5 dias, associado a corrimento de odor 

desagradável. Parceiro assintomático. Nega doenças e uso de medicamentos. Nega alergias. Nega outros episódios 
semelhantes. 

 

Ao exame apresenta pH vaginal de 4,0 e o exame especular e à fresco mostram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referências:  

Felchner, PCZ. Foto. Arquivo pessoal. 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=8dgeOPGx6YI  

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Trans-
missíveis. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/Ministério 

da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. – Brasília 
: Ministério da Saúde, 2020. 

 
A paciente deseja orientações sobre o Implante de Etonorgestrel. Assinale a CORRETA: 

 
O implante de etonorgestrel pode ser conseguido gratuitamente com inserção nas Unidades de Saúde de Curitiba 
para casos específicos. 

X O implante (Implanon) pode ser fornecido gratuitamente em Curitiba somente nos hospitais de referência. 

X O implante é mais eficaz que o DIU, mas menos eficaz que a vasectomia e a laqueadura. 

X O implante deve ser colocado somente se a paciente estiver menstruando. 

X A colocação do implante deve ser feita em centro cirúrgico. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8dgeOPGx6YI
https://www.youtube.com/watch?v=8dgeOPGx6YI
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21. Gestante de 22 anos, em sua primeira gestação tem em sua consulta de pré-natal, com 14 semanas de gestação, a 

ausculta cardíaca revelando um sopro sistólico suave na borda esternal inferior esquerda. Relata náuseas frequentes e 
eventualmente vômitos. 
Nega doenças prévias, cirurgias ou alergias. 
Ausculta pulmonar normal. 
Demais aspectos do exame físico sem particularidades. 
O Exame de Urina mostra  
Alterações cardiovasculares na gestação. 

 
Com 32 semanas a paciente vem para consulta relatando que percebeu aparecimento de lesões vulvares, percebidas 
há 1 semana. O parceiro não apresenta queixas ou lesões. 
O Exame obstétrico é normal e o exame genital apresenta lesões macias à palpação:  

 

 
 

Referências:  
Felchner PCZ.  Foto. Arquivo pessoal. 

Zugaib M. Assistência Pré-Natal. In: Zugaib obstetrícia/ organização Marcelo Zugaib, Rossana Pulcineli Vieira Francisco -  4. ed.- Barueri (SP): Ma-
nole, 2020. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
O exame demonstra varizes vulvares, indicando conduta expectante. 

X Devido à evidência de vesículas há indicação de tratamento com valaciclovir. 

X O aspecto é de lesões papilares por HPV e há indicação de tratamento com ácido tricloroacético. 

X O exame é sugestivo de molusco contagioso, sendo indicada a retirada das lesões. 

X A lesão é sugestiva de endometriose vulvar, sendo recomendada exérese. 

 
22. Gestante de 30 anos, vem para consulta de pré-natal no primeiro trimestre, relatando o uso de carbamazepina, para 

controle da epilepsia. Depois do último ajuste de dose, antes da gestação, não apresentou mais crises. 
A paciente deseja parar o uso do medicamento pois leu na internet sobre os efeitos dos anti-epilépticos sobre o feto. 
Além disso ela tem medo de vir à Unidade de Saúde e de ir ao Pré-Natal de alto risco devido à pandemia, referindo muito 
medo de pegar COVID. 
A paciente depende do SUS para seu atendimento e tratamento. 

 
Referências:  

Beydoun A et al. Current role of carbamazepine and oxcarbazepine in the management of epilepsy. Seizure: European Journal of Epilepsy 83(2020) 
251-263. 

Zugaib M. Doenças neurológicas. In: Zugaib obstetrícia/ organização Marcelo Zugaib, Rossana Pulcineli Vieira Francisco -  4. ed.- Barueri (SP): Ma-
nole, 2020. 

  
Assinale a alternativa CORRETA: 

 

 
No puerpério o uso de contraceptivo deve privilegiar os métodos sem estrogênio, mesmo que não amamente. 

X Deve receber a prescrição de ácido fólico 0,4 mg/dia até completar o primeiro trimestre. 

X Deve-se suspender a carbamazepina devido ao risco de teratogênese já conhecido da droga. 

X A politerapia é uma opção mais segura para o feto já que utiliza doses mais baixas e politerapia diminui os riscos. 

X Se mantiver o tratamento no puerpério deverá parar com o aleitamento materno. 
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23. Assinale a alternativa correta segundo o Manual de Recomendações para a Assistência à Gestante e Puérpera frente à 

Pandemia de Covid-19 do Ministério da Saúde: 
 

Referências:  
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Manual de Recomen-
dações para a Assistência à Gestante e Puérpera frente à Pandemia de Covid-19 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção 

Primária à Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 2020. 64 p.: il. Modo de acesso: World Wide Web: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ma-
nual_de_recomendações_para_a_assistência_ da_gest- ante_e_puerpera_frente_a_Pandemia_de_Covid-19_v.1.pdf  

 
A gestante que teve RT-qPCR positivo com sintomas há mais de 10 dias e que passe 24 horas de resolução de febre 
sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão de sintomas respiratórios poderá ser atendida em alojamento 
conjunto. 

X Não deve haver espaçamento entre as consultas em nenhuma hipótese para que não haja prejuízo ao atendimento 

da gestante. 

X O local de atendimento da gestante como suspeita de Covid-19 deve ser o mesmo do local de atendimento de 

rotina. 

X Não está recomendada teleconsulta para acompanhamento de gestantes. 

X Não há restrições sobre acompanhantes da gestante durante o trabalho de parto, visto que é um direito da paci-

ente. 
 

 
 

CLÍNICA MÉDICA 

24. Paciente de 54 anos apresenta-se em serviço de emergência com febre, dor torácica do tipo ventilatório-dependente e 
dispneia. O quadro já tem início há 3 dias e vem piorando. Ao exame físico você percebe uma pressão arterial de 92x40, 
frequência respiratória de 26 ipm, frequencia cardíaca de 110bpm e spO2 de 92% em ar ambiente. Os exames laborato-
riais demonstram: Creatinina: 0,9mg/dL, Ureia 32 mg/dL, sódio 138 meq/L, Potássio 4,6meq/L, gasometria com PH 7,30, 
bicarbonato de 18 meq/L, PCO2 30mmHg, lactato de 3,4 mmol/L. Qual seria a sua conduta? 

 

Iniciar imediatamente expansão volêmica com cristalóide, coleta de hemoculturas e antibiótico parenteral direcionado 
ao foco. 

X Como a paciente não apresenta nenhum ponto no CURB-65 pode receber tratamento domiciliar com uso de amo-

xicilina ou azitromicina. 

X Trata-se de pneumonia não complicada, devendo ser iniciado antibiótico, preferencialmente via oral e observar 

por 24 horas. 

X Como a paciente apresenta 2 pontos no CURB-65 ela deve tratamento em regime hospitalar sem necessidade de 

monitorização, com antibioticoterapia parenteral em enfermaria. 

X Como a paciente apresenta apenas 1 ponto no CURB-65 ela pode receber tratamento domiciliar com uso de 

amoxicilina ou azitromicina. 

 

25. Paciente de 54 anos apresenta-se em serviço de emergência com febre, dor torácica do tipo ventilatório-dependente e 
dispneia. O quadro já tem início há 3 dias e vem piorando. Ao exame físico você percebe uma pressão arterial de 92x40, 
frequência respiratória de 26 ipm, frequencia cardíaca de 110bpm e spO2 de 92% em ar ambiente. Os exames laborato-
riais demonstram: Creatinina: 0,9mg/dL, Ureia 32 mg/dL, sódio 138 meq/L, Potássio 4,6meq/L, gasometria com PH 7,30, 
bicarbonato de 18 meq/L, PCO2 30mmHg, lactato de 3,4 mmol/L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Você realiza um exame de ultrassonografia a beira do leito de tórax que revela o seguinte achado:  
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=xHWrgKk4q5o 

 

Qual é o achado encontrado no exame? 

 

Derrame Pleural 

X Linhas B 

X Linhas A 

X Presença de Espessamento Pleural 

X Consolidação lobar 

 
26. Paciente de 72 anos em uso de Varfarina para tratamento de fibrilação atrial, procura o ambulatório para controle de RNI. 

No exame você verifica um resultado de 5,8 e o paciente nega qualquer episódio de sangramento. Qual a melhor con-
duta? 

 

Omitir 1 a 2 doses e reavaliar o RNI com ajuste na dose semanal de varfarina. 

X Aplicar 5mg de vitamina K por via Oral, reavaliar o RNI com ajuste na dose semanal de varfarina 

X Omitir 1 a 2 doses, aplicar 5mg de vitamina K por via Oral, reavaliar o RNI com ajuste na dose semanal de varfarina. 

X Omitir 1 a 2 doses, aplicar 5mg de vitamina K por via intravenosa, reavaliar o RNI com ajuste na dose semanal de 

varfarina. 

X Aplicar 5mg de vitamina K por via intravenosa, reavaliar o RNI com ajuste na dose semanal de varfarina. 

 
27. Paciente de 58 anos procura serviço de emergência com quadro de dor torácica em aperto. Seu Eletrocardiograma 

demonstra sinais de isquemia em parede lateral, porém sem elevação do segmento ST e a troponina encontra-se em 
380 pg/mL (VR 18pg/mL). Ao exame físico você observa: Uma Pressão Arterial de 120x70 mmHg, Frequência Cardíaca 
de 92bpm, Frequência respiratória de 18ipm e saturação de O2 de 92%. Qual das medidas abaixo NÃO afeta o prog-
nóstico desse paciente. 

 

Iniciar O2 em cateter nasal. 

X Oferecer 200mg de AAS por via oral, mastigado. 

X Início de Atorvastatina na dose de 80mg nas primeiras 24 horas. 

X Uso de Atenolol 25mg nas primeiras 24 horas.  

X Oferecer 300mg de clopidogrel, por via oral. 

 
28. Paciente de 78 anos com diagnóstico de linfoma difuso de grandes células B é admitido com quadro de confusão mental, 

náuseas, vômitos, constipação e poliuria. No seu exame físico detectamos sinais de desidratação e nos exames labora-
toriais detectamos uma hipercalcemia (Calcio corrigido pela albumina de 14,5 mEq/dL). Qual seria o manejo adequado 
desse caso? 

 

Expansão volêmica com solução cristalóide associado a corticoide e bifosfonado. 

X Expansão volêmica com solução cristalóide associado a diurético de alça, corticoide e bifosfonado. 

X Expansão volêmica com solução cristalóide isolada. 

X Expansão volêmica com solução cristalóide, associado a diurético de alça e bifosfonado. 

X Corticoide associado a bifosfonado e denosumab. 

https://www.youtube.com/watch?v=xHWrgKk4q5o
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29. Paciente de 45 anos é admitido na sala de emergência irresponsivo. Você verifica e o paciente está sem pulso. Imedia-
tamente inicia as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) quando chega o desfibrilador Monofásico na sala. 
Você verifica na tela e o ritmo abaixo é apresentado: 

 

 

Fonte: https://ecgreview.weebly.com/ 

Qual a sua conduta nesse momento? 

 

Reiniciar RCP imediatamente. 

X Desfibrilar com 360 Joules e reiniciar RCP. 

X Desfibrilar com 200 joules e Reiniciar RCP. 

X Aplicar marcapasso transcutâneo e reiniciar RCP. 

X Aplicar epinefrina por via intravenosa na dose de 1mg 

 
30. Paciente de 28 anos é admitido na sala de emergência após ter sido encontrado por familiares desacordado em casa. A 

mãe informa que havia alguma substância por perto mas não conseguia recordar o que era e que rapidamente trouxe o 
filho ao hospital. Ao exame físico o paciente apresenta-se comatoso com escala de coma de Glasgow com 9 pontos, 
pressão arterial de 80x40mmHg, Frequência cardíaca de 42bpm e frequência respiratória de 18 ipm porém com sinais 
de esforço respiratório e muita secreção. Percebemos ainda diaforese, pupilas mióticas e hipersalivação. Qual das subs-
tâncias abaixo é a provável culpada pelo quadro? 

 

Veneno para Ratos - “Chumbinho” 

X Lamotrigina 

X Sertralina 

X Dióxido de Cloro 

X Carbonato de Lítio 

 
 

31. Paciente de 22 anos com histórico de asma é admitido no pronto atendimento com queixa de dispneia. Ele refere que 
fazia acompanhamento regular mas há alguns meses parou de utilizar as medicações pois acreditava estar bem. Nesse 
momento ele consegue falar frases completas porém apresenta uma frequencia respiratória de 32ipm, uma frequencia 
cardíaca de 122bpm e SpO2 de 92%. No exame físico do tórax vemos sinais de tiragem e sibilância difusa. Sobre o 
manejo desse paciente, assinale a alternativa CORRETA: 

 

Os corticoides inalatórios em alta dose podem reduzir a necessidade de hospitalização, quando aplicados na primeira 
hora. 

X Por se tratar de uma crise muito grave pode-se considerar o uso inicial de epinefrina por via intramuscular, na dose 

de 0,5mg. 

X Radiografia de tórax deve ser providenciada assim que o paciente apresentar melhora clínica. 

X Deve-se iniciar azitromicina ainda na admissão, uma vez que a infecção bacteriana está frequentemente associada 

a exacerbação de asma em adultos. 

X A ventilação não invasiva é a principal medida a ser aplicada, após o uso de beta agonistas, nesse paciente, uma 

vez que reduz a mortalidade geral. 

 

 

CIRURGIA GERAL 
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32. Uma paciente de 65 anos é internada na UTI com febre, hipotensão não responsiva à reposição volêmica e insuficiência 
respiratória. Ele se encontra internado no hospital há mais de um mês, ocasião em que foi submetido a uma enterectomia 
por neoplasia. Como complicações, ele apresentou diversas infecções abdominais, tratadas com cursos terapêuticos de 
ceftriaxona com metronidazol e piperacilina/tazobactam, tendo desenvolvido fístula enteral de alto débito. O paciente tem 
um acesso venoso central na veia jugular interna esquerda, para infusão de nutrição parenteral total e na femoral direita 
para dialise.  Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A prescrição de meropenem, vancomicina e anidulafungina seria adequado ao caso. 

X Na ausência de outras complicações o tratamento desta condição clínica deve ser mantido por seis semanas após 

documentação de hemocultura negativa.  

X As equinocandinas são proscritas nesta situação  

X Sepse pulmonar é a hipótese diagnostica mais provável  

X a droga de escolha seria a anfotericina b 

 
33. Paciente masculino, 84 anos, hipertenso em uso de hidroclortiazida e enalapril, está no 3º pós-operatório de ressecção 

transuretral de próstata por hiperplasia prostática benigna.  
Inicia com quadro de rebaixamento do nível de consciência seguido de episódio de convulsão tônico-clônica generali-
zada.  
Dados vitais - FC: 107 bpm, PA: 90x60 mmHg, Glasgow: 13. 
Exames laboratoriais: Sódio sérico: 113 mEq/L (VR: 135 a 145 mEq/L), Potássio sérico: 4,1 mmol/L (VR: 3,5 a 5 mmol/L). 
Assinale a alternativa CORRETA quanto a conduta a ser prescrita: 

 

Cloreto de sódio 0,9% I.V bolus. 

X Cloreto de cálcio 10% IV.  

X Passagem de sonda nasoenteral para administração de água, alimentação e fluidos.  

X Gluconato de cálcio 10% IV.  

X Bicarbonato de sódio IV. 

 
34. Paciente masculino, 22 anos, no 23º dia pós-operatório de apendicectomia por apendicite aguda e peritonite difusa tra-

tado com ciprofloxacino/metronidazol; durante internamento na UTI  evoluiu com pneumonia em ventilação mecânica 
tratado com cefepima. Inicia com quadro de diarréia aquosa 6 x ao dia e piora da leucocitose. Realiza colonoscopia que 
demonstra edema mucoso e eritema no cólon esquerdo. Assinale a alternativa que indique o diagnóstico mais provável 
e o exame diagnóstico de maior sensibilidade.  

 

Colite pseudomembranosa – Teste ELISA para detecção da toxina A / B nas fezes. 

X Retocolite ulcerativa idiopática – Análise anátomo patológica. 

X Colite isquêmica – Análise anátomo patológica.  

X Colite pseudomembranosa – Coprocultura. 

X Colite isquêmica – Arteriografia. 

 
35. Paciente masculino, 22 anos, no 23º dia pós-operatório de apendicectomia por apendicite aguda e peritonite difusa tra-

tado com ciprofloxacino/metronidazol; durante internamento na UTI evoluiu com pneumonia em ventilação mecânica 
tratado com cefepima. Inicia com quadro de diarréia aquosa 6 x ao dia e piora da leucocitose. Realiza colonoscopia que 
demonstra edema mucoso e eritema no cólon esquerdo. Assinale a alternativa que indique o tratamento empírico a ser 
iniciado. 

 

metronidazol via oral 

X meropenem i.v 

X piperacilina tazobactam i.v 

X vancomicina i.v 

X fluconazol via oral 
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36. Você está de plantão no Pronto Socorro do Hospital Universitário Cajuru e é chamado para avaliar um paciente com dor 

abdominal. Na avaliação deste paciente com quadro de abdome agudo, o cirurgião procura distinguir se há defesa vo-
luntária ou involuntária. Semiologicamente distinguimos as 2 situações realizando a seguinte manobra:  

 

palpação durante inspiração profunda  

X produzir descompressão súbita nos quatro quadrantes 

X palpação durante manobra de Vassalva  

X punho-percussão na fossa ilíaca direita 

X punho-percussão em flancos bilateralmente 

 
37. Paciente do sexo feminino, 22 anos, chega ao Pronto Socorro do Hospital Universitário Cajuru queixando-se de dor 

abdominal em fossa ilíaca esquerda e hipogástrio, febre e calafrios. Ao exame físico percebe-se o Sinal de Chandelier. 
Assinale a alternativa CORRETA quanto ao diagnóstico mais provável. 

 

Doença inflamatória pélvica 

X Gravidez tubárea rota 

X Diverticulite aguda 

X Apedicite aguda 

X Infecção do trato urinário 

 
 

38. Paciente encaminhado pelo Siate, vitima de colisão moto-anteparo. Glasgow 7 na admissão do Pronto Socorro. Reali-
zado Tomografia de Crânio na admissão (abaixo a imagem) e levado ao centro cirúrgico para colocação de monitorização 
de pressão intracraniana. Qual o diagnostico? 

 

 
Fonte: Acervo Hospital Universitário Cajuru 

 
TCE grave – hematoma subdural 

X TCE grave – hematoma intraparenquimatoso 

X TCE moderado – hemorragia subdural 

X TCE moderado – hematoma extradural 

X TCE grave – hematoma extradural 
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39. Paciente de 22 anos, vítima de ferimento por arma de fogo. Na laparotomia de emergência foi evidenciado lesão de veia 

cava inferior que foi corrigida, PA 40/20, FC 151 e temperatura 36°C. Quanto ao manejo hemodinâmico, qual a conduta 
CORRETA? 

 

Infusão de hemoderivados, concentrado de hemácias, plasma, plaquetas e ácido tranexamico 

X Infusão de 30 ml/kg de solução de ringer-lactato  

X Infusão de 30 mg/kg de soro fisiológico 0,9 %   

X Infusão de salina a 3% com acido tranexamico 

X Infusão de solução balanceada com acido tranexamico 

 
40. Gestante de 22 anos, em sua primeira gestação tem em sua consulta de pré-natal, com 14 semanas de gestação, a 

ausculta cardíaca revelando um sopro sistólico suave na borda esternal inferior esquerda. Relata náuseas frequentes e 
eventualmente vômitos. 
Nega doenças prévias, cirurgias ou alergias. 
Ausculta pulmonar normal. 
Demais aspectos do exame físico sem particularidades. 
O Exame de Urina mostra  
Alterações cardiovasculares na gestação. 

 
Qual alternativa NÃO indica achados comuns em gestação normal 

 

Redução da pressão arterial sistólica maior do que a da pressão diastólica. 

X Fadiga, tontura, síncope. 

X Maior incidência de arritmias, hilo pulmonar aumentado à radiografia de tórax. 

X Sopro suave ejetivo sobre a área pulmonar ao exame físico. 

X Desvio do eixo QRS do eletrocardiograma. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


