
 
 
 



 
 

  



 
 

MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL 
 
 
Questão 01 
Em relação à suscetibilidade e imunidade da coqueluche, podemos afirmar que a... 
a) ausência da fase catarral é de bom prognóstico. 
b) suscetibilidade é específica. 
c) imunidade não é permanente. 
d) imunidade se dá exclusivamente pela vacina. 
e) transmissibilidade vai do 1º ao 5º dia de doença. 
 
Questão 02 
É considerado critério para confirmação diagnóstica da febre amarela: 
a) Caso suspeito de febre amarela que evoluiu para óbito em menos de 10 dias, sem confirmação laboratorial, 

em período e área compatíveis com surto ou epidemia. 
b) Exame laboratorial negativo, mas desde que comprovado que as amostras foram coletadas em tempo 

oportuno para a técnica laboratorial realizada. 
c) Presença de quadro febril agudo (até 7 dias), de início súbito, acompanhado de icterícia e/ou manifestações 

hemorrágicas, residente em (ou procedente de) área de risco para febre amarela. 
d) Existência de indivíduo assintomático ou oligossintomático, mas originado de busca ativa, que não tenha 

sido vacinado, mesmo que não apresente sorologia (MAC-ELISA) positiva. 
e) Ocorrência de quadro febril em indivíduo residente em área de risco ou próximo a locais com ocorrência de 

epizootia confirmada em primatas não humanos nos últimos 15 dias. 
 
Questão 03 
Uma das formas de transmissão ao homem da Doença de Chagas é através da picada de... 
a) anofelinos, quando infectadas. 
b) amblyomma cajennense. 
c) flebotomíneos infectadas. 
d) culex pipiens infectados. 
e) triatomíneos infectados. 
 
Questão 04 
Qual o indicador que trata da relação entre o número de casos novos e antigos de uma determinada doença em 
relação à população com risco de adoecer? 
 
a) Esperança de vida. 
b) Letalidade. 
c) Mortalidade. 
d) Morbidade. 
e) Incidência. 
 
Questão 05 
Em uma comunidade, o total de óbitos em menores de um ano foi de 30 indivíduos para um total de 600 
nascidos vivos, entre mães residentes, em determinado local e período, e estão assim distribuídos por faixa 
etária: 
 
De 0 (zero) a 3 dias – 1. 
Menores de 7 dias – 2. 
Menores de 14 dias – 4. 
Com 7 a 27 dias – 8. 
Com 28 dias ou mais – 20. 
 
 



 
 
 
A partir dessas informações, qual a Taxa de Mortalidade Infantil Neonatal? 
a) 1,66. 
b) 16,66. 
c) 3,33. 
d) 13,33. 
e) 33,33.  
 
 
Questão 06 
Em epidemiologia existem variações em relação ao tempo, uma delas é a Variação Cíclica que:  
a) Consiste nas variações que apresentam ciclos periódicos e regulares. 
b) Estabelece alterações inusitadas na incidência das doenças, diferente do esperado. 
c) Caracteriza-se pela periodicidade do fenômeno ocorrer sempre nas mesmas estações do ano. 
d) Demonstra variações na incidência/prevalência de doenças por um longo período de tempo 
e) Define uma abordagem recorrente e nova para detecção de epidemias em tempo real. 
 
Questão 07 
Qual critério estabelecido pelo postulado de Bradford-Hill (1965) é utilizado para identificar evidências para 
uma associação de causa e efeito, quando algo é observado repetidamente por diferentes pessoas em locais, 
circunstâncias e tempos diferentes?  
 
a) Temporalidade. 
b) Consistência. 
c) Reversibilidade. 
d) Analogia. 
e) Eloquência. 
 
 
Questão 08 
Qual tipo de prevenção em saúde inclui medidas para impedir o aparecimento de uma determinada afecção, 
em particular, ou um grupo de doenças afins?  
 
a) Reabilitação primária. 
b) Promoção da Saúde. 
c) Tratamento Precoce. 
d) Limitação de Danos. 
e) Proteção específica. 
 
 
Questão 09 
Em um município no interior do Estado detectou-se que houve queda na prevalência de um determinado 
agravo, no entanto, a incidência manteve-se constante, sem alterações. Esse fato significa que houve 
 
a) Cronicidade das doenças ao longo do tempo. 
b) Diminuição no número de óbitos da população observada. 
c) Incremento no sistema de prevenção primária da doença. 
d) Melhora no processo de cura do agravo junto a população. 
e) Busca ativa de casos novos na população adscrita. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Questão 10 (QUESTÃO IMPUGNADA)  
Sobre a Taxa de Mortalidade Infantil, assinale V para as proposições verdadeiras e F para as falsas. A referida 
taxa é um indicador que expressa:  
 
Considerando as alternativas abaixo, marque V - Verdadeiro ou F - Falso: 
(    )  pela estimativa do risco de morte a que está exposta de morte a que está exposta uma população de 

nascidos vivos em uma determinada área e período, antes de completar o primeiro ano de vida. 
(    )  por uma medida do tipo proporção, que relaciona óbitos de indivíduos pertencentes uma coorte de 

nascidos vivos antes de completar um ano de vida. 
(    )  através da proporção de óbitos de menores de um ano, com relação ao total de óbitos registrados em uma 

determinada área e período.  
 
a) V – V – F. 
b) V – F – F. 
c) V – V – V. 
d) F – F – F. 
e) F – V – F. 
 
  



 
 

GINECOLOGIA E OBESTETRÍCIA 
 
Questão 11 
Sabemos que gestação múltipla é aquela que resulta do desenvolvimento intrauterino de mais de um zigoto ou 
da divisão do mesmo zigoto. Na atualidade observamos um aumento na taxa de gestações multifetais, 
principalmente devido ao emprego de terapias de infertilidade que se iniciaram na década de 1980. Tal gestação 
está associada a um aumento de riscos para a mãe e o filho, como nascimento pré-termo, comprometendo a 
sobrevida neonatal e aumentando o risco de incapacidades permanentes, além de maior incidência de pré-
eclâmpsia, hemorragia pós-parto e morte materna.  Sobre as gestações múltiplas é correto afirmar: 
 
a) Em gestações gemelares, nas quais o primeiro gêmeo esta pélvico e o segundo cefálico, devemos dar 

preferência ao parto vaginal para nascimento de ambos.   
b) Para que uma gestação gemelar dê origem a gêmeos acolados é preciso que a divisão do zigoto ocorra nas 

primeiras 72 horas após a fecundação.  
c) A determinação da corionicidade é importante e pode ser realizada por ultrassonografia. Gestações 

monocoriônicas apresentam membrana divisória espessa com “sinal de lambda”, enquanto as gestações 
dicoriônicas apresentam membrana divisória fina e relação entre as membranas e a placenta com ângulo reto 
denominado “sinal do T”.  

d) Embora sabidamente a gestação múltipla aumente o risco de várias complicações maternas e fetais, as taxas 
de abortamento espontâneo e malformações congênitas são idênticas em gestações múltiplas e de fetos 
únicos.  

e) Uma complicação de gestações monocoriônicas é a Síndrome de transfusão feto–fetal, na qual encontramos 
um feto doador anêmico, com crescimento restrito e pele pálida, enquanto o feto receptor apresenta-se 
pletórico, com policitemia e sobrecarga volêmica que pode se manifestar com insuficiência cardíaca e 
hidropsia.   

 
 
Questão 12 
D.S.F. 32 anos, GII PI (parto normal) A0. DUM 09/03/2017 e a ultrassonografia de primeiro trimestre mostrou 
idade gestacional compatível com a DUM. Pré-natal sem intercorrências, cartão de pré-natal completo (não há 
registro de pesquisa de estreptococos do grupo B). Chega hoje (17/11/2017) na maternidade apresentando perda 
abundante de líquido que o exame especular confirma tratar-se de perda de líquido amniótico. As contrações 
estão ausentes, não há febre ou taquicardia materna e a cardiotocografia demonstrou boa vitalidade fetal. A 
altura de fundo uterino é compatível com o tempo de gravidez e a ultrassonografia realizada na véspera 
mostrava um feto em apresentação cefálica. A conduta adequada é: 
 
a) Internação para indução do parto. Recomendada profilaxia contra estreptococos do grupo B. 
b) Internação para conduta expectante. Prescrever corticoide para maturação pulmonar, vigilância da vitalidade 

fetal e controle de infecção, além de pesquisa de estreptococos do grupo B.  
c) Internação para tocólise. Recomendada profilaxia contra estreptococos do grupo B. 
d) Internação para cesariana. Não há recomendação para profilaxia contra estreptococos do grupo B. 
e) Internação, prescrever corticoide para maturação pulmonar, iniciar profilaxia contra estreptococos do grupo 

B e após 48 horas realizar indução do parto.  
 
 
Questão 13 
A pré-eclâmpsia grave é frequentemente acompanhada de hemólise. Quando a pré-eclâmpsia grave apresenta a 
associação de hemólise, trombocitopenia e aumento de transaminases hepáticas denominamos este quadro de 
Síndrome HELLP.  São evidências da presença de hemólise: 
a) Aumento de Transaminases  e hematoma subcapsular hepático. 
b) Níveis aumentados de bilirrubina direta e plaquetas < 100.000/mm³. 
c) Presença de esquizócitos no sangue periférico e níveis elevados de lactato desidrogenase sérica. 
d) Acidente vascular cerebral hemorrágico e edema agudo de pulmão.  
e) Proteinúria >  5,0 g/24 horas  e elevação de fibrionogênio.  



 
 
Questão 14 
“O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de 
um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna, inclusive abordando aspectos psicossociais e as 
atividades educativas e preventivas.” (Atenção ao pré-natal de baixo risco / Ministério da Saúde. Secretaria de 
Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2012.).  
 
Abaixo são listadas várias ações realizadas na assistência pré-natal para atingir os objetivos acima. Assinale a 
alternativa que apresenta recomendações incompatíveis com a boa assistência a pacientes gestantes:   
 
a) A orientação às mulheres e seus familiares sobre a importância do pré-natal, da amamentação e da vacinação 

é papel de todos os profissionais de saúde envolvidos na assistência pré-natal (médicos, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e outros).  

b) O Ministério da Saúde do Brasil recomenda um número mínimo de 6 consultas de pré-natal com intervalos 
mensais até a 28ª semana,  e quinzenais, da 28ª até a 41ª semana.  

c) São considerados sinais de certeza de gravidez a presença de batimentos cardíacos fetais que podem ser 
detectados a partir  de 12 semanas com o sonar, percepção dos movimentos fetais que se inicia entre 18 e 20 
semanas  e também a ultrassonografia, que é capaz de identificar o saco gestacional com 4 a 5 semanas e os 
batimentos cardíacos do embrião com 6 semanas.  

d) A identificação de alguns fatores de risco no pré-natal permitem que o acompanhamento seja realizado pela 
equipe de atenção básica, ou seja , sem a necessidade de encaminhamento para pré-natal de alto risco. 
Podemos citar como exemplo dessa situação ganho de peso inadequado, anemia leve e infecção do trato 
urinário.  

e) Na primeira consulta de pré-natal devemos realizar anamnese e exame físico completos e solicitar os 
seguintes exames complementares:  hemograma, tipagem sanguínea e fator Rh, glicemia, VDRL, anti-HIV, 
IgM e IgG para toxoplasmose, HBsAg, EAS, urocultura, ultrassonografia obstétrica e atualizar a 
colpocitologia oncótica se necessário.  

 
 
Questão 15 
H.H.C.M. 36 anos, GI P0 A0, atualmente com 28 semanas. Foi encaminhada ao pré-natal de alto risco por 
apresentar o seguinte resultado do TOTG de 75 g realizado há 1 semana: jejum = 80mg/dL, TOTG de 1h = 
191mg/dL, TOTG de 2h= 166mg/dL. No cartão de pré-natal há registro de glicemia de jejum = 82mg/dL no 
primeiro trimestre. Assinale a afirmação correta em relação a essa gestação: 
 
a) As chances dessa mulher desenvolver diabetes clínico no futuro são baixas (< 10%), portanto não há 

necessidade de reavaliação de glicemia dessa paciente após o parto. 
b) Está indicado o início imediato de insulinoterapia para prevenção de complicações maternas e fetais. 
c) A paciente poderá ser contra-referenciada ao pré-natal de baixo risco, pois os valores de glicemia estão 

normais. 
d) O distúrbio apresentado pela paciente está relacionado a aumento da resistência à insulina  promovido pelo 

hormônio lactogênio placentário, além de outras alterações da gestação. Há risco aumentado para 
nascimento de feto macrossômico e desenvolvimento de hipoglicemia neonatal.  

e) Devemos pesquisar retinopatia e nefropatia diabéticas, pois os resultados indicam diagnóstico de diabetes 
pré-gestacional.  

 
Questão 16 
Mamografias que apresentam achado de nódulo espiculado, irregular com alta densidade são classificadas na 
categoria BI-RADS 5. Pacientes com esses achados devem: 
 
a) Realizar estudo histopatológico da lesão. 
b) Repetir a mamografia em 1 ano.  
c) Realizar ultrassonografia ou ressonância nuclear magnética das mamas para esclarecimento do diagnóstico. 
d) Realizar mamografia e ultrassonografia das mamas a cada 6 meses.  
e) Realizar mastectomia com linfadenectomia axilar, seguida de radioterapia e quimioterapia.  



 
 
Questão 17 
R.L.P., 45 anos, GIV PIII AI. Comparece ao ambulatório de ginecologia com queixa de dores pélvicas em peso 
de início há 6 meses, associado a aumento do fluxo menstrual. Menstrua mensalmente com duração de 6 dias. 
Nega uso de medicação anticoncepcional, pois o marido realizou vasectomia há 6 anos, após o nascimento do 
último filho. Nega patologias clínicas ou cirurgias prévias. O exame clínico da pelve evidenciou útero 
aumentado de volume, móvel, levemente doloroso à manipulação, consistência fibroelástica e superfície 
bocelada. A ultrassonografia pélvica evidenciou útero com volume de 365cc, apresentando múltiplos nódulos 
intramurais com tamanhos variando de 1,2 a 6,3 cm com característica sugestiva de miomas. O melhor 
tratamento a ser oferecido para esta paciente é: 
 
a) Análogos de GnRH. 
b) Miomectomia laparoscópica. 
c) Miomectomia histeroscópica. 
d) Miomectomia por laparotomia. 
e) Histerectomia. 
 
Questão 18 

“Para o ano de 2016, no Brasil, são esperados 16.340 casos novos de câncer do colo do útero, com um 
risco estimado de 15,85 casos a cada 100 mil mulheres. 

Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer do colo do útero é o primeiro mais incidente 
na Região Norte (23,97/100 mil). Nas Regiões Centro-Oeste (20,72/100 mil) e Nordeste (19,49/100 mil), ocupa 
a segunda posição; na Região Sudeste (11,30/100 mil), a terceira; e, na Região Sul (15,17 /100 mil), a quarta 
posição. 

O câncer do colo do útero é considerado um importante problema de saúde pública. Foi estimada a 
ocorrência de 527 mil casos novos em mulheres, no mundo, em 2012, configurando, assim, o quarto tipo de 
câncer mais comum nessa população. Cerca de 70% dos casos diagnosticados de câncer do colo do útero 
ocorrem em regiões menos desenvolvidas e, quase um quinto ocorre na Índia. A taxa de incidência do câncer do 
colo do útero vem diminuindo, ao longo das últimas três décadas, na maioria dos países em processo de 
transição socioeconômica. Tal fato reflete, principalmente, as implementações de programas de prevenção. 
Geralmente a doença começa a partir dos 30 anos e aumenta seu risco rapidamente até atingir as faixas etárias 
acima de 50 anos. 

O principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer do colo do útero é a infecção pelo 
papilomavírus humano (HPV). Infecções persistentes por HPV podem levar a transformações intraepiteliais 
progressivas que podem evoluir para lesões intraepiteliais precursoras do câncer do colo do útero, as quais, se 
não diagnosticadas e tratadas oportunamente, evoluem para o câncer do colo do útero. A infecção por HPV é a 
doença sexualmente transmissível (DST) mais comum em todo o mundo e a maioria das pessoas sexualmente 
ativas, homens e mulheres, terá contato com o vírus durante algum momento da vida. Aproximadamente 291 
milhões de mulheres no mundo apresentam infecção por HPV em algum período da vida, correspondendo a 
uma prevalência de 10,4%. Entretanto, mais de 90% dessas novas infecções por HPV regridem 
espontaneamente em seis a 18 meses. Existem hoje 13 tipos de HPV reconhecidos como oncogênicos pela Iarc. 
Desses, os mais comuns são o HPV16 e o HPV18. 

Contudo, a infecção pelo HPV, por si só, não representa uma causa suficiente para o surgimento dessa 
neoplasia, sendo necessária a persistência da infecção. A associação com outros fatores de risco, como o 
tabagismo e a imunossupressão (pelo vírus da imunodeficiência humana - HIV ou outras causas), influencia no 
surgimento desse câncer. A vacina contra o HPV é uma das ferramentas para o combate ao câncer do colo do 
útero. No Brasil, o Ministério da Saúde implementou, no calendário vacinal, em 2014, a vacina tetravalente 
contra o HPV para meninas de 9 a 13 anos. Essa vacina protege contra os subtipos 6, 11, 16 e 18 do HPV. Os 
dois primeiros causam verrugas genitais e os dois últimos são responsáveis por cerca de 70% dos casos de 
câncer do 
colo do útero. Vale ressaltar que, mesmo as mulheres vacinadas, quando alcançarem a idade preconizada, 
deverão realizar o exame preventivo, pois a vacina não protege contra todos os subtipos oncogênicos do HPV. 

O rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil, recomendado pelo Ministério da Saúde, é o exame 
citopatológico em mulheres de 25 a 64 anos. A rotina é a repetição do exame Papanicolau a cada três anos, após 
dois exames normais consecutivos realizados com um intervalo de um ano. A efetividade do programa de 



 
 
controle do câncer do colo do útero é alcançada com a garantia da organização, da integralidade e da qualidade 
dos serviços, bem como do tratamento e do seguimento das pacientes. 

Esse tumor apresenta alto potencial de prevenção e cura quando diagnosticado precocemente, ficando 
atrás somente do câncer de pele não melanoma. 

De acordo com a última estimativa mundial, essa neoplasia foi responsável por de 265 mil óbitos em 
mulheres em 2012, sendo que 87% desses óbitos ocorreram em países em desenvolvimento. A última 
informação para mortalidade no Brasil aponta que ocorreram, em 2013, 5.430 mortes por câncer do colo do 
útero em mulheres. A sobrevida em cinco anos para esse tipo de câncer obteve melhora ao longo dos anos, 
variando de menos de 50% para mais de 70% em todo o mundo, de uma forma geral. 

No Brasil, para o período de 2005 a 2009, a sobrevida ficou em torno de 61%.” 
(Estimativa 2016: incidência de câncer no Brasil / Instituto Nacional de Câncer. José Alencar Gomes da Silva – Rio de Janeiro: INCA, 2015. 

 
O texto acima evidencia a grande importância do conhecimento do HPV e das lesões precursoras do câncer de 
colo uterino para sua prevenção.  Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Pacientes com resultado de colpocitologia oncótica HSIL – lesão intraepitelial de alto grau, devem submeter-

se à colposcopia com biópsia e, em caso de confirmação do diagnóstico de NICII ou NIC III, serão tratadas 
com conização. 

b) Mulheres que receberam a vacina tetravalente para HPV não precisam realizar exame colpocitológico para 
rastreamento de câncer de colo do útero.  

c) As alterações citológicas causadas pelo HPV são denominadas coilocitose. 
d) Primeira relação sexual em idade jovem, múltiplos parceiros sexuais, tabagismo, paridade elevada, baixa 

condição socioeconômica e imunossupressão crônica são fatores de risco para desenvolvimento do câncer de 
colo uterino.  

e) Pacientes diagnosticadas com NIC I têm altas taxas de regressão espontânea da doença em 2 anos de 
acompanhamento .  

 
Questão 19 
Corrimento vaginal fétido, purulento associado a prurido vulvar. Presença de colpite macular (colo em 
“framboesa”). Teste das aminas positivo e pH vaginal acima de 5,0. Tais achados são característicos de 
infecções causadas por: 
 
a) Chlamidia trachomatis. 
b) Gardnerella vaginalis. 
c) Candida albicans. 
d) Trichomonas vaginalis. 
e) Neisseria gonorrhoeae. 
 
Questão 20 

 “No Brasil, a gravidez não planejada ainda é um problema de saúde pública, mesmo com o avanço na 
medicina reprodutiva e métodos anticoncepcionais cada vez mais modernos. Nas camadas sociais menos 
favorecidas, as mulheres em situação de vulnerabilidade estão cada vez mais expostas às mazelas da miséria e 
da violência sexual, principalmente as adolescentes. E o custo desta situação tem causado sérios prejuízos ao 
país: R$ 4,1 bilhões anuais, segundo o professor Luis Guillermo Bahamondes, ginecologista da Unicamp.” 
https://noticias.r7.com/saude/gravidez-nao-planejada-custa-r-41-bilhoes-por-ano-para-o-brasil-31032017 
 
Somente o amplo conhecimento sobre os métodos contraceptivos e seu uso pode mudar essa situação. Assinale 
a afirmativa correta: 
a) Os dispositivos intrauterinos devem, obrigatoriamente, ser inseridos durante o período menstrual.   
b) Os dispositivos intrauterinos são contraindicados para uso em nulíparas.  
c) O termo contraceptivo hormonal se refere medicações que contêm estrogênio e progesterona ou somente 

progesterona. Podem ser administrados na forma de contracepção oral, adesivo, implante e injeção.  
d) O uso de progesterona isolada como método contraceptivo deve ser apenas realizado durante o aleitamento 

materno exclusivo, devido sua baixa eficácia contraceptiva fora desse período.  
e) O uso prolongado de contracepção oral combinada aumenta o risco de câncer de mama, endométrio e ovário. 
  



 
 

PEDIATRIA 
 
 
Questão 21 
Recém-nascido prematuro, com 33 semanas de idade gestacional, pesando 1.600 g, é atendido pelo pediatra em 
sala de parto. Quais os primeiros passos a serem adotados? 
 
a) Assegurar a temperatura na sala de parto entre 23-26ºc, após clampeamento do cordão umbilical, recém-

nascido é levado a fonte de calor radiante,  posiciona-se a cabeça do recém-nascido em leve extensão, 
aspiração das narinas e boca se presença de secreção, secar o paciente e retirar compôs úmidos. Avaliação da 
FC, respiração e Tônus muscular. Todo procedimento deve ser realizado em 60 segundos. 

b) Assegurar a temperatura na sala de parto entre 23-26ºc, após clampeamento do cordão umbilical, recém-
nascido é levado a fonte de calor radiante,  posiciona-se a cabeça recém-nascido em leve extensão, aspiração 
das narinas e boca se presença de secreção, secar o paciente e retirar compôs úmidos. Avaliação da FC, 
respiração e Tônus muscular. Todo procedimento deve ser realizado em 30 segundos. 

c) Assegurar a temperatura na sala de parto entre 23-26ºc, após clampeamento do cordão umbilical, recém-
nascido é levado a fonte de calor radiante, envolto em saco plástico transparente, touca dupla, posiciona-se a 
cabeça do recém-nascido em leve extensão, aspiração das narinas e boca se secreção, e avaliação da FC, 
respiração e Tônus muscular. Todo procedimento deve ser realizado em 30 segundos.  

d) Assegurar a temperatura na sala de parto entre 23-26ºc, após clampeamento do cordão umbilical, recém-
nascido é levado a fonte de calor radiante, posiciona-se a cabeça do recém-nascido em leve extensão, inicia 
CPAP nasal com ventilador manual em T, e encaminhar a UTI neonatal para receber cuidados intensivos.  

e) Assegurar a temperatura na sala de parto entre 23-26ºc, após clampeamento do cordão umbilical, recém-
nascido é levado a fonte de calor radiante, posiciona-se a cabeça do recém-nascido em leve extensão, realizar 
intubação orotraqueal e realizar uma dose de surfactante, monitorização continua e encaminhamento à UTI 
neonatal acoplado ao ventilador Manuel em T.  

 
 
 
Questão 22 
Recém nascido, 36 semanas de idade gestacional, pesando 2000 g, é atendido pelo pediatra em sala de parto, 
apresentando FC >100bpm, respiração rítmica, retração esternal, batimento de asa de nariz e gemido 
expiratório. A Conduta a ser adotada, neste caso, é:  
 
a) Aplicar CPAP com ventilador manual em T e máscara facial. 
b) Iniciar ventilação com pressão positiva, com balão autoinflável e máscara. 
c) Iniciar ventilação com pressão positiva com ventilador mecânico manual em T e tubo traqueal. 
d) Obsetvar por 10 minutos e, se não melhorar, oferecer oxigênio. 
e) Aplicar CPAP com balão autoinflável e tubo traqueal. 
 
 
 
Questão 23 
Com relação ao leite humano, assinale a alternativa correta: 
 
a) O colostro humano é mais rico em carboidratos e lipídeos que o leite humano maduro. 
b) Apresenta menor quantidade de lactose em relação ao leite de vaca. 
c) É mais rico em teor proteico que o leite de vaca. 
d) Apresenta o mesmo teor de ferro que o leite de vaca. 
e) Possui maior quantidade de minerais que o leite de vaca. 
 
 
 
 



 
 
Questão 24 
Pré-escolar de quatro anos de idade, que reside na cidade de Baixo Guandu, noroeste do Espírito Santo,  
apresenta história de febre há um mês. Exame físico: palidez cutâneo-mucosa intensa, emagrecimento, 
micropoliadenopatia, fígado a 4 cm do rebordo costal direito e baço a 6 cm do rebordo costal esquerdo. Exames 
complementares: Hemograma: Pancitopenia; parasitológico de fezes: Negativo; proteinograma: Albumina de 
2g/dL e globulina de 4g/dL. O diagnóstico clínico mais provável é: 
 

a) Mucopolissacaridose. 
b) Leucemia linfoblástica aguda. 
c) Síndrome hemofagocítica. 
d) Esquistossomose hepatoesplênica. 
e) Leishmaniose visceral. 
 
Questão 25 
Escolar de oito anos, do sexo feminino, apresenta quadro agudo de febre alta, dor e sinais inflamatórios em 
joelho direito e exantema serpiginoso evanescente e não pruriginoso em tronco, que piora com o calor. Exames 
complementares: Leucocitose e elevação da VHS. Neste caso, a hipótese diagnóstica mais provável é: 
  
a) Artrite reumatoide. 
b) Febre reumática. 
c) Lúpus eritematoso. 
d) Artrite juvenil. 
e) Doença de Kawasaki. 
 
Questão 26 
Pré-escolar,  sexo feminino, é levada ao pediatra por ter apresentado sangue na urina. Mãe relata um episódio 
de infecção urinária corretamente tratado há cinco meses. Relata ainda constipação intestinal. Exame físico: 
sinais vitais normais. Abdome: levemente distendido, discreta flatulência, peristalse normal e presença de 
pequena tumoração palpável em quadrante superior direito, EAS: positivo para proteínas e sangue. O quadro 
sugere:  
 

a) Nefroma cístico. 
b) Tumor de Willms. 
c) Neuroblastoma. 
d) Nefroma mesoblastico. 
e) Nova infecção urinária. 
 
Questão 27 
As vacinas podem produzir efeitos adversos e, dentre as afirmações abaixo, a única que se apresenta correta é: 
 

a) A vacina DPT (difteria, pertussis e tétano) pode provocar a síndrome hipotônica-hiporresponsiva. 
b) Na vacinação com BCG, está indicado o uso da isoniazida na presença de linfonodo axilar. 
c) A vacina contra febre amarela pode ser aplicada em gestantes, pois é composta por vírus inativados. 
d) A vacina de pólio oral (VPO) está sendo substituída pela vacina injetável (VPI), pelo risco de convulsão. 
e) A vacina de pólio oral (VOP) está sendo substituída pela vacina injetável (VPI), para diminuir custo. 
 
Questão 28 
Escolar de seis anos, sexo masculino, é levado ao pediatra por estar “mancando” há dois dias. Mãe relata 
quadro viral há uma semana e nega trauma direto. Exame físico: sinais vitais normais. Boa mobilidade do 
joelho direito com rotação interna limitada por dor no quadril no mesmo lado. Exames laboratoriais: leucócitos 
normais, discreta elevação da VHS. Radiografias de perna e quadril direitos: normais. A hipótese diagnóstica é:  
a) Escorregamento epifisário femural proximal. 
b) Doença de Osgood-Schlatter. 
c) Displasia do desenvolvimento do quadril. 
d) Sinovite transitória. 
e) Doença de Leg-Calves-Pether. 



 
 
 
Questão 29 
Recém-nascido a termo, 40 semanas de idade gestacional, mãe primípara, sem intercorrências no pré-natal. 
Nasceu de parto vaginal em boas condições de vitalidade, pesando 3500 g, sendo encaminhado ao alojamento 
conjunto. No primeiro dia de vida apresentou dificuldade para amamentar e icterícia com 15 horas de vida. Ao 
exame físico, apresenta icterícia +/4+ em face e parte superior do tronco, restante do exame normal. Baseado no 
quadro clínico descrito, o diagnóstico mais provável e a conduta correta são: 
 
a) Icterícia fisiológica; suplementação com fórmula láctea de partida e fototerapia. 
b) Icterícia fisiológica; tipagem sanguínea e bilirrubina total e frações e fototerapia. 
c) Icterícia hemolítica; Coombs do recém-nascido, dosar substância redutora na urina e fototerapia. 
d) Icterícia hemolítica; Coombs da mãe, suplementação com leite humano de banco de leite e fototerapia. 
e) Icterícia hemolítica; tipagem sanguínea, Coombs da mãe e do recém-nascido, bilirrubina total e frações e 

fototerapia. 
 
 
Questão 30 
Para efeito de vigilância epidemiológica, toda mãe com VDRL positivo na gravidez, e que não tenha recebido 
tratamento adequado, terá seu recém-nascido com diagnóstico como portador de sífilis congênita: 
  
a) Se ele apresentar VDRL positivo e radigráfia de ossos longos alterada e ou  alterações clínico-laboratoriais. 
b) Se ele apresentar VDRL com titulação maior que a da mãe. 
c) Independente de sua condição clínica e de seu VDRL. 
d) Se ele apresentar VDRL positivo com qualquer titulação. 
e) Se ele apresentar VDRL positivo > 1:4 e tiver alteração clínica ou laboratorial compatível com a doença. 
 
  



 
 

CLÍNICA MÉDICA 
 
Questão 31 
Na avaliação laboratorial das dislipidemias, segundo a Diretriz de Dislipidemia da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia de 2017, o estado de jejum não representa a real condição metabólica do indivíduo, em 
consonância com achados de estudos internacionais. Sendo assim, nesse contexto, as recomendações acerca de 
jejum são, exceto: 
a) Para os triglicerídeos sem jejum de 12 h o valor desejável é de < 150 mg/dL. 
b) Os valores referenciais desejáveis de colesterol total e HDL-c são idênticos com e sem jejum. 
c) Os níveis desejados de triglicerídeos são diferentes no estado com e sem jejum. 
d) O laboratório deve informar no laudo se o paciente fez o exame em jejum ou sem jejum. 
e) O cálculo do não HDL-colesterol também não sofre influência do estado de jejum. 
 
Questão 32 
No manejo medicamentoso dos pacientes de alto risco cardiovascular, segundo a Diretriz de Dislipidemia da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2017, as metas de LDL-c a serem atingidas e a estatina/dose diária a ser 
utilizada são, respectivamente: 
a) LDL-c < 70 mg/ dL, utilizar Sinvastatina/40 mg por dia. 
b) LDL-c < 50 mg/ dL, utilizar Rosuvastatina/40 mg por dia. 
c) LDL-c < 50 mg/ dL, utilizar Rosuvastatina/20 mg por dia. 
d) LDL-c < 70 mg/ dL, utilizar Rosuvastatina/20 mg por dia. 
e) LDL-c < 70 mg/ dL, utilizar Sinvastatina 20 mg + Ezetimiba 10 mg/dia. 
 
Questão 33 
A avaliação geriátrica ampla é instrumento fundamental na avaliação funcional do paciente idoso. Dentre as 
opções abaixo, assinale a que contém suas características: 
a) Não interfere na institucionalização ou na tomada de decisões terapêuticas. 
b) Sua aplicação na sala de emergência não é capaz de aumentar o número de diagnósticos, estando por este 

motivo contra-indicada. 
c) Realizada por equipe multidisciplinar, quando possível, e utiliza diversas escalas de avaliação. 
d) É utilizada para avaliação global do idoso, especialmente o não-frágil. 
e) Estudos recentes demonstram não haver evidências de redução na mortalidade quando aplicada aos pacientes 

muito idosos. 
 
Questão 34 
 Quando analisamos a sedação paliativa em relação à eutanásia, está correto afirmar: 
a) O objetivo final da sedação paliativa é a morte rápida, enquanto da eutanásia é o alívio do sofrimento. 
b) A intenção na sedação paliativa é aliviar o sintoma refratário e o sofrimento, e na eutanásia é provocar a 

morte para cessar o sofrimento. 
c) As drogas na sedação paliativa são letais e com incremento rápido, enquanto que na eutanásia são sedativas 

ajustadas à resposta do paciente. 
d) Tanto a eutanásia quanto a sedação paliativa são condições irreversíveis. 
e) Todas as duas condições são permitidas de serem praticadas pelas legislação brasileira. 
 
Questão 35 
A síndrome de compressão medular corresponde à compressão do saco dural e seus componentes por uma lesão 
tumoral extradural. Está incorreto afirmar que: 
a) Iniciar imediatamente dexametasona 10mg IV em bolus, seguido de 4mg IV 6/6h. 
b) A dor está presente em 95% dos casos. 
c) O quadro clínico compreende em dor e/ou sintomas neurológicos decorrentes da compressão tumoral do saco 

dural e seus componentes. 
d) Sempre que possível, solicitar uma ressonância magnética de todos os segmentos da coluna. 
e) O segmento mais acometido é o lombossacro (60 a 85%). 
 



 
 
Questão 36 
Qual das seguintes afirmações com relação à polipose adenomatose familiar (FAP) é falsa? 
a) O portador da mutação do gene APC tem 100% de probabilidade de desenvolver câncer colorretal. 
b) Ela é uma doença autossômica dominante. 
c) É caracterizada pela presença de 100 ou mais pólipos adenomatosos no colon e reto. 
d) O desenvolvimento do câncer colorretal é inevitável na ausência de colectomia. 
e) Ela conta para, aproximadamente, 5% dos casos de câncer colorretal. 
 
Questão 37 
Em portadores de hipertensão portal, na vigência de hemorragia digestiva alta de etiologia varicosa, com o 
objetivo de diminuir a chance de ressangramento, a modalidade terapêutica endoscópica e a droga de escolha 
são, respectivamente: 
a) Ligadura elástica e terlipressina.    
b) Escleroterapia e octreotideo. 
c) Clampeamento metálico e somatostatina. 
d) Termoterapia e terlipressina. 
e) Ligadura elástica e propranolol.  
 
Questão 38 
O melhor escore para avaliar a gravidade clínica de um paciente com AVE isquêmico, e que deve ser utilizado 
antes da trombólise química, está relacionado com o seguinte termo/sigla: 
a) TIMI. 
b) NIH. 
c) ASPECTS. 
d) CHA2DS2VASC. 
e) MELD. 
 
Questão 39 
Atualmente faz-se cada vez mais corriqueiro o diagnóstico de intolerância à lactose. Com relação à lactase, a 
enzima que faz a digestão da lactose, ela é encontrada: 
a) Na secreção pancreática e na microvilosidade dos enterócitos. 
b) Nas microvilosidades dos enterócitos, em especial na região da cripta. 
c) Na secreção pancreática  e em menor quantidade na saliva. 
d) Nas microvilosidades dos enterócitos, em especial no ápice da vilosidade. 
e) Na secreção pancreática em quantidade proporcional a lipase. 
 
Questão 40 
Homem 25 anos, apresenta diarréia com sangue há 2 meses. Colonoscopia evidencia mucosa de reto e sigmoide 
distal de aspecto enentematoso e friável ao toque do aparelho, com pequenas ulcerações rasas; cujas biópsias 
demonstraram retite crônica com depleção de células caliciformes e formação de microabscessos de cripta. Em 
relação ao diagnóstico mais provável neste doente, são apresentadas as seguintes afirmações: 
 

I- Avaliação complementar do intestino delgado é desnecessária neste caso. 
II-  A droga de primeira escolha para o início do tratamento é a prednisona. 
III-  É necessário usar antibiótico no início do tratamento pelo achado histopatológico de retite e 

microabscessos de cripta. 
 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas I e III. 
e) Todas estão corretas. 
  



 
 

CIRURGIA GERAL 
 
 
Questão 41 
Qual o sinal clínico mais frequente associado à lesão de bexiga? 
a) Hematúria. 
b) Fratura de bacia. 
c) Crepitação em região supra-púbica. 
d) Oligúria. 
e) Polaciúria. 
 
Questão 42 
Qual o aneurisma de artéria esplâncnica mais comum? 
a) Artéria renal. 
b) Artéria mesentérica superior. 
c) Artéria mesentérica inferior. 
d) Artéria esplênica. 
e) Artéria retal superior. 
 
Questão 43 
A característica clínica abaixo, que sugere tumor maligno da parede abdominal, é: 
a) Dor intensa à palpação. 
b) Lesões redutíveis que surgem abaixo da fáscia superficial. 
c) Tamanho maior que 5 cm. 
d) Mobilidade ao exame físico. 
e) Ausência de fixação aos órgãos abdominais. 
 
Questão 44 
Paciente de 47 anos submetido à correção de hérnia inguinal, sendo evidenciado defeito na parede posterior e 
anel inguinal interno dilatado deve ser classificado, segundo Nyhus, como: 
a) IVC. 
b) II. 
c) IIIA. 
d) IIIC. 
e) III B. 
 
Questão 45 
Sobre o abdome agudo inflamatório em gestantes, assinale a alternativa correta: 
a) Diverticulite aguda deve sempre ser tratada com realização de sigmoidectomia à Hartmann em grávidas. 
b) Distúrbios do trato biliar são as causas mais comuns de indicação cirúrgica na gravidez. 
c) Volvo de sigmóide é a causa mais comum de obstrução intestinal em pacientes grávidas. 
d) A apendicectomia videolaparoscópica está contra-indicada na gravidez. 
e) O risco global de aborto ou trabalho de parto pré-termo, após uma apendicectomia na gravidez, encontra-se 

em torno de 4 a 6%. 
 
Questão 46 
Paciente com história de hemorragia digestiva alta de grande volume é submetido à endoscopia digestiva alta, 
em que se evidencia úlcera com sangramento ativo e não pulsátil. Qual a classificação de Forrest? 
a) Grau Ia. 
b) Grau Ib. 
c) Grau IIa. 
d) Grau IIb. 
e) Grau III. 
 



 
 
Questão 47 
Sobre a hemorragia digestiva alta por varizes esofágicas, pode-se afirmar: 
a) Shunt intra-hepático transjugular portossistêmico (TIPS) está associado a taxas de ressangramento de até 

80% no primeiro mês. 
b) O balão de Sengstaken-Blakemore deve ser utilizado na admissão enquanto aguarda a realização de 

endoscopia digestiva alta. 
c) Vasopressina deve ser utilizada para iniciar a vasodilatação esplâncnica. 
d) O tratamento endoscópico é capaz de controlar a hemorragia em até 90% dos pacientes. 
e) Antibioticoterapia deve ser iniciada somente em casos de pneumonia associada ao uso do balão de 

Sengstaken-Blakemore. 
 
Questão 48 
Sabemos que em mais de 95% dos pacientes com hemorragia digestiva baixa a origem do sangramento 
encontra-se no cólon. Sendo assim, assinale a principal causa de hemorragia digestiva baixa em crianças e 
adultos, respectivamente: 
a) Angiodisplasia e doença diverticular. 
b) Divertículo de Meckel e angiodisplasia. 
c) Intussuscepção e doença diverticular.  
d) Intussuscepção e Colite isquêmica. 
e) Divertículo de Meckel e doença diverticular. 
 
Questão 49 
A tríade diagnóstica encontrada na síndrome de Verner-Morrison caracteriza-se por: 
a) Altos níveis de peptídeo intestinal vasoativo no sangue, tumor pancreático e diarreia secretória. 
b) Altos níveis de gastrina no sangue, tumor pancreático e úlcera gástrica recidivante. 
c) Altos níveis de somastostatina no sangue, tumor hepático e diarreia aquosa. 
d) Altos níveis de 5-HT no sangue, tumor hepático e rubor facial. 
e) Altos níveis de aldosterona no sangue, tumor de supra-renal, hipertensão arterial sistêmica. 
 
Questão 50 
Leia as assertivas abaixo sobre o abscesso pulmonar: 
I – Sua incidência vem aumentando com o aumento da expectativa de vida da população. 
II – Broncoaspiração em indivíduos idosos com doença esofágica é uma de suas causas. 
III – Disseminação hematogênica em usuários de drogas intravenosas pode ser um fator predisponente. 
IV – O pulmão direito é o mais acometido em casos de broncoaspiração. 
 
Assinale a alternativa que informa as assertivas corretas: 
a) II, III e IV. 
b) II e IV. 
c) I, II, III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) Somente a IV. 
 


