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1.   Paciente alcoolista e sem-teto queixa-se que seus dentes 

estão soltos e as gengivas sangram com facilidade. Suspeita-se 
que ele tenha uma dieta pobre e que pode ter escorbuto 
(deficiência de vitamina C). O escorbuto é caracterizado por um 
defeito na hidroxilação de prolina. Dos componentes químicos 
abaixo, o relacionado com esta condição é:  

 

(A) Fibronectina 

(B) Elastina 

(C) Ácido hialurônico 

(D) Colágeno 

 

2.   Menino, 2 anos, apresenta desde o nascimento esclera 

azulada, edema de extremidades e histórico de fraturas. As 
radiografias mostram fratura recente do colo do fêmur direito, bem 
como várias calosidades ósseas indicativas de consolidações de 
fraturas anteriores. O diagnóstico é: 

 

(A) Esclerose sistêmica progressiva 

(B) Osteogênese imperfeita 

(C) Síndrome de Ehler-Danlos 

(D) Raquitismo 

 

3.   Mulher, 15 anos, procurou a UBS referindo edema de 

pálpebras bilateral, com prurido intenso, acompanhado de lesões 
avermelhadas no pescoço, também pruriginosas, que se repetem 
em intervalos variados nos últimos seis meses. Refere ainda que, 
anteriormente, as lesões apareciam no início da semana e 
desapareciam sem necessidade de tratamento, porém nas 
últimas semanas elas permanecem inalteradas. A resposta imune 
envolvida é: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Hipersensibilidade tipo II ou citotóxica. 

(B) Hipersensibilidade tipo I ou imediata. 

(C) Hipersensibilidade tipo IV ou tardia. 

(D) Hipersensibilidade tipo III ou mediada por complexo imune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Mulher, 25 anos, portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica 

(ELA) apresenta piora da deambulação. Exame físico geral: sem 

alterações aparentes. Exame neurológico com alteração motora 

importante em membros inferiores e moderada em membros 

superiores. Considerando que a ELA é uma doença 

neurodegenerativa que atinge especificamente neurônios motores 

que controlam os músculos esqueléticos, a localização anatômica 

dos corpos celulares para os referidos neurônios é nos: 

 

(A) Gânglios da cadeia simpática. 

(B) Cornos posteriores da medula espinal. 

(C) Cornos anteriores da medula espinal. 

(D) Gânglios da raiz posterior. 

 
5.   Homem, 40 anos, com antecedente de febre reumática, 

queixa-se de falta de ar e fraqueza aos esforços. Exame físico: 

sopro sistólico no 2º espaço intercostal paraesternal direito. 

Correlacionando as queixas, a ausculta e a morfologia cardíaca, 

provavelmente o paciente é portador de:  

 

(A) Insuficiência mitral 

(B) Estenose aórtica 

(C) Insuficiência aórtica 

(D) Estenose mitral 

 

6. A figura abaixo representa uma condição em que a frequência 

cardíaca, gerada pelo principal marcapasso cardíaco (nó 
sinoatrial) é modificada. Este fato é decorrente de:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) A atividade da porção eferente simpática aumenta a 
permeabilidade da membrana ao íon Na+ e Ca2+, com isso, 
aumenta a frequência de despolarização do marcapasso. 

(B) A atividade da porção eferente parassimpática aumenta a 
permeabilidade da membrana ao íon Na+, com isso, diminui 
a frequência de despolarização do marcapasso. 

(C) A atividade da porção eferente parassimpática aumenta a 
permeabilidade da membrana ao íon K+, com isso, aumenta 
a frequência de despolarização do marcapasso. 

(D) A atividade da porção eferente simpática aumenta a 
permeabilidade da membrana ao íon K+, com isso, aumenta 
a frequência de despolarização do marcapasso. 
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7.   Mulher, 38 anos, terceiro trimestre gestacional, vem para 

consulta de pré-natal na unidade básica de saúde com o 
resultado do exame ultrassonográfico, que detectou a presença 
de saco herniário na linha mediana da região abdominal do feto, 
com diâmetro de ± 2cm. Anomalia cardiovascular estava 
associada. O defeito consiste de: 

 

(A) Gastrosquise, que decorre da falha do retorno das alças 
intestinais para o abdome no final da 10ª semana, 
resultando em vísceras herniadas e recobertas pela 
membrana que envolve o cordão umbilical. 

(B) Onfalocele, que decorre da falha na rotação das alças 
intestinais durante a herniação fisiológica, resultando em 
exteriorização das vísceras, que ficam recobertas pela 
membrana que envolve o cordão umbilical. 

(C) Gastrosquise, que resulta da falha na rotação das alças 
intestinais durante a herniação fisiológica, leva à 
exteriorização das vísceras, as quais são recobertas pela 
membrana que envolve o cordão umbilical. 

(D) Onfalocele, que resulta da falha do retorno das alças 
intestinais para o abdome no final da 10ª semana, levando à 
exteriorização das vísceras, que ficam recobertas pela 
membrana que envolve o cordão umbilical. 

 

 

8.   Parturiente desenvolveu infecção hospitalar na incisão 

cirúrgica da cesariana, da qual foi isolado Staphylococcus aureus, 
cujo antibiograma é representado pela figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Staphylococcus aureus, a resistência à oxacilina é: 

 

(A) Determinada pelo gene mecA, localizado no cromossomo 
da bactéria, e geralmente é acompanhada por resistência 
aos demais antibióticos beta-lactâmicos. 

(B) Observada em poucas amostras isoladas de pacientes 
hospitalizados, mas indutor de alta mortalidade pela 
frequente capacidade de causar sepse. 

(C) Contornada pela utilização da associação de outras 
penicilinas com inibidores de beta-lactamases do tipo 
sulbactam e clavulanato. 

(D) Mediada essencialmente pela produção de beta- 
lactamases, enzimas que hidrolisam o anel beta-lactâmico e 
inativam a droga, codificadas por genes plasmidiais. 

 

 

9.   A extensa variabilidade genética existente na maioria dos 

vírus de RNA deve-se à: 

 

(A) Grande capacidade de recombinação entre segmentos de 
genomas de dois vírus diferentes em situações de 
coinfecção. 

(B) Pressão seletiva de anticorpos que induz os vírus à variação 
antigênica. 

(C) Falta da função de correção de erros de transcrição na 
RNA-polimerase viral. 

(D) Reconhecimento de RNA de dupla fita por receptores do 
tipo ‘toll’. 

 

10.   Menino, 5 anos, morador da zona urbana do centro-oeste 

paulista, compareceu à Unidade Básica de Saúde apresentando 
quadro de febre não aferida há 1 mês. Há 15 dias, a mãe também 
observou perda do apetite e emagrecimento, além de episódios 
de diarreia. Exame físico: regular estado geral, sinais vitais 
preservados, mucosas descoradas 2+/4+ e 
hepatoesplenomegalia. O hemograma revelou anemia, 
leucopenia e plaquetopenia. Considerando que o paciente nunca 
se ausentou da cidade, nunca recebeu transfusão sanguínea, 
mora em casa de alvenaria, e os aspectos clínicos e 
epidemiológicos, a conduta é: 

 

(A) Coleta de material para pesquisa de H1N1 e tratamento 
adequado. 

(B) Realização de teste rápido para leishmaniose e pesquisa de 
leishmania em esfregaço de aspirado de medula óssea. 

(C) Xenodiagnóstico para pesquisa de Trypanosoma cruzi (fase 
aguda da doença de Chagas). 

(D) Exame parasitológico das fezes para pesquisa de ovos de 
Schistosoma mansoni. 

 

11.   Homem, 55 anos, apresenta inflamação articular compatível 

com crise de gota e elevado nível sérico de ácido úrico. Relata 
que esses sintomas surgiram algum tempo após ter iniciado um 
novo esquema terapêutico para o tratamento da hipertensão, com 
a utilização combinada de três anti-hipertensivos: captopril, 
hidroclorotiazida e nifedipina. O mecanismo responsável por esse 
quadro se deve a: 

 

(A) A nifedipina competiu com o ácido úrico por sítios de ligação 
a proteínas plasmáticas, permitindo que uma fração maior 
deste último ficasse livre e se depositasse nas articulações. 

(B) O esquema terapêutico tríplice utilizado para o tratamento 
da hipertensão não tem qualquer relação com a elevação 
dos níveis séricos de ácido úrico. 

(C) O captopril (iECA) aumentou a biossíntese de ácido úrico, 
causando a elevação dos níveis séricos desta substância e 
sua consequente deposição nas articulações. 

(D) A hidroclorotiazida reduziu excreção do ácido úrico, 
causando a elevação dos níveis séricos desta substância e 
sua consequente deposição nas articulações. 
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12.   Logo após o nascimento de seu filho, uma mãe apresentou 

quadro convulsivo, sendo diagnosticado um foco epileptogênico e 
indicado o uso de fenobarbital sódico por tempo prolongado. Após 
os três primeiros meses do nascimento da criança, a mãe voltou a 
tomar anticoncepcional oral de microdosagem. No entanto, os 
ciclos menstruais continuaram irregulares e o ginecologista 
suspeitou que não estivesse sendo efetivo, tendo pedido à mãe 
que utilizasse outro método anticoncepcional até a retirada do 
fenobarbital. Esta interação medicamentosa pode ser explicada 
porque o medicamento: 

 

(A) Aumenta a quantidade de enzimas citocrômicas hepáticas 
(CYP) e a metabolização dos hormônios do 
anticoncepcional. 

(B) Diminui a absorção dos hormônios existentes no 
anticoncepcional. 

(C) Aumenta a capacidade renal em excretar os hormônios 
existentes no anticoncepcional. 

(D) Altera o efeito do anticoncepcional no útero, inibindo o efeito 
deste hormônio na movimentação das tubas uterinas. 

 

13.   Mulher, 45 anos, foi diagnosticada com câncer de mama. A 

análise histopatológica do tumor classificou-o como pouco 
diferenciado (GH3) e acusou a presença de comedonecrose. 
Testes imunohistoquímicos mostraram alto percentual de células 
com expressão de Ki-67 (uma proteína nuclear expressa em todo 
o ciclo celular, exceto G0) e altos níveis de expressão de bcl-2 
(uma proteína com função antiapoptótica). As áreas de necrose 
observadas no tumor podem ser interpretadas como: 

 

(A) Morte de células indiferenciadas que permanecem em G0, 
crescimento lento e a elevada taxa de bcl-2 sugere baixo 
índice apoptótico. 

(B) Morte de células tumorais por apoptose, sendo que o 
crescimento lento do tumor garante a ocorrência de 
apoptose, apesar da elevada expressão de bcl-2. 

(C) Morte de células tumorais provocada por privação de 
nutrientes, favorecida pelo crescimento acelerado 
apresentado por esse tumor, evidenciado pelo elevado 
índice Ki-67. 

(D) Restos da fagocitose de células tumorais, devido ao elevado 
índice proliferativo pelo alto percentual de células com 
expressão de Ki67. 

 

14.   Homem, afrodescendente, 35 anos, atendido na emergência 

com quadro de dor torácica, palidez intensa e icterícia, e história 
pregressa de dores articulares. A suspeita diagnóstica foi de 
síndrome torácica aguda, por crise vaso-oclusiva associada. Os 
exames laboratoriais necessários para confirmar o diagnóstico da 
doença de base, além do hemograma, são: 

 

(A) Contagem de reticulócitos e eletroforese de proteínas. 

(B) Teste de falcização e Coombs direto. 

(C) Teste de falcização e Coombs indireto. 

(D) Contagem de reticulócitos e eletroforese de hemoglobina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.   Mulher, 32 anos, com histórico de diabetes insulino-

dependente, apresentando quadro de febre, vômitos e diarreia há 
3 dias e piora do controle glicêmico. Deu entrada na unidade de 
emergência sonolenta, com frequência cardíaca = 130 bpm, 
frequência respiratória = 30 irpm e pressão arterial = 
100 x 60 mmHg. Glicemia capilar: 375 mg/dL. O exame de 
gasometria arterial e dosagens séricas mostrava os seguintes 
parâmetros: 

 

pH= 7,13 (V.R. = 7,35 - 7,45) 

pO2 = 99,5 mmHg (V.R. = 83 - 108 mmHg) 

pCO2 = 30.5 mmHg (V.R. = 32 - 45 mmHg) 

HCO3 = 10 mmol/L (V.R. = 18 - 23 mmol/L) 

BE (Base Excess) = -17,8 mmol/L (V.R. = - 2 a 3 mmol/L) 

Cloreto = 105 mmol/L (V.R. = 98 - 106 mmol/L) 

Sódio = 136 mmol/L (V.R. = 136 - 146 mmol/L) 

Potássio = 4,4 mmol/L (V.R. = 3,5 - 5,0 mmol/L) 

Hiato aniônico = 25,4 mmol/L (V.R. = 8 - 16 mmol/L) 

Glicose = 428 mg/dL (V.R. = 70 - 99 mg/dL) 

Lactato = 1,4 mmol/L (V.R. = 0,5 - 1,6 mmol/L) 

 

O diagnóstico do distúrbio do equilíbrio ácido-base é: 

 

(A) Distúrbio misto: acidose metabólica por excesso de ânions e 
alcalose metabólica pelos vômitos. 

(B) Distúrbio misto: acidose metabólica pela perda de 
bicarbonato nas fezes diarreicas, com acidose respiratória 
pela taquipneia. 

(C) Acidose metabólica pela perda de bicarbonato nas fezes 
diarreicas, com tentativa de compensação respiratória. 

(D) Acidose metabólica por excesso de cetoácidos, com 
tentativa de compensação respiratória. 

 
16.   Paciente com quadro de coágulo migratório (êmbolo) na veia 

femoral profunda direita, associado a trombo no ventrículo 

esquerdo. Os destinos finais dos fenômenos tromboembólicos 

podem ser, respectivamente: 

 

(A) Átrio direito e artéria cerebral anterior direita. 

(B) Ventrículo esquerdo e artéria cerebral posterior direita. 

(C) Pulmão direito e artéria cerebral média direita. 

(D) Ventrículo direito e artéria cerebral anterior esquerda. 

 

17.   Homem, 48 anos, com insuficiência renal crônica, em 

realização de hemodiálise, apresenta hiperparatireodismo 
secundário, com hormônio paratireoidiano plasmático de 860 
pg/mL (referência de 10 - 65 pg/mL), cuja fisiopatologia está 
associada: 

 

(A) À redução das concentrações plasmáticas de fósforo. 

(B) Ao aumento das concentrações plasmáticas de fósforo. 

(C) Ao aumento de 1,25 (OH)2 vitamina D. 

(D) À redução da produção de FGF23 pelo osso. 
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18.   Quais das seguintes alterações seriam esperadas quando 

ocorre aumento discreto da resistência da arteríola eferente do 
néfron? 

 

(A) Diminuição do fluxo sanguíneo, aumento da pressão 
hidrostática nos capilares glomerulares e aumento da taxa 
de filtração glomerular. 

(B) Aumento do fluxo sanguíneo e aumento da taxa de filtração 
glomerular. 

(C) Aumento do fluxo sanguíneo e redução da taxa de filtração 
glomerular. 

(D) Diminuição do fluxo sanguíneo, diminuição da pressão 
efetiva de ultrafiltração e redução da taxa de filtração 
glomerular. 

 

19.   A análise da sequência primária de duas proteínas mostrou 

que elas diferem apenas em relação aos últimos 20 aminoácidos 
da porção C-terminal. Ao investigar, em diferentes tecidos, a 
expressão dessas proteínas, denominadas de variantes A e B, 
notou-se que ambas são codificadas pelo mesmo gene (gene P) e 
que este apresenta a mesma sequência de nucleotídeos, tanto 
nos tecidos que produzem a variante A quanto naqueles que 
expressam a variante B. Experimentos adicionais mostraram que 
nenhuma alteração ocorria depois da formação dos RNA 
mensageiros maduros utilizados na síntese dessas variantes 
proteicas. Com base nesses dados, conclui-se que a produção 
das duas variantes proteicas em questão resulta de: 

 

(A) Mutação de ponto que afetou a região codificadora do gene 
P nas linhagens celulares que expressam uma das 
variantes proteicas. 

(B) Formas alternativas de processamento pós-transcricional, 
que geram diferentes RNA mensageiros maduros a partir de 
um único transcrito primário de RNA. 

(C) Clivagem da porção 5 do RNA mensageiro utilizado para a 
síntese de uma das variantes proteicas. 

(D) Metilação e consequente silenciamento do gene P nas 
linhagens celulares que expressam uma das variantes 
proteicas. 

 

20.   Homem, 72 anos, apresentou vômito excessivo em um curto 

período de tempo, decorrente de uma virose gastrintestinal. No 
hospital, seus exames revelaram hipocalemia. Um possível 
resultado de hipocalemia sobre as células excitáveis é: 

 

(A) Diminuição da probabilidade de geração de potencial de 
ação. 

(B) Diminuição do efluxo de potássio. 

(C) Redução na atividade da bomba de sódio e potássio. 

(D) Despolarização e geração de potenciais de ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.   Homem, 82 anos, 60kg, com hipertensão arterial sistêmica e 

diabetes melitus 2, vem ao pronto-socorro referindo dor torácica 
há um dia com duração de mais ou menos 20 minutos. Relata 
também dispneia ao deitar, edema nas pernas e diminuição da 
diurese. Refere ter “problema de coração”. Faz uso de furosemida 
40mg (2x/dia), carvedilol 6,25mg (2x/dia), enalapril 20mg (2x/dia). 
Exame físico: estase jugular, edema de membros inferiores 2+/4+, 
PA = 140 x 90 mmHg e boa perfusão periférica. 
Eletrocardiograma a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual exame deve ser solicitado nesse momento e qual a primeira 
medicação a ser realizada? 

 

(A) Troponina; trombolítico. 

(B) Eletrólitos; furosemida. 

(C) Troponina; furosemida. 

(D) Eletrólitos; gluconato de cálcio. 

 

22.   Mulher, 70 anos, está em observação no Pronto-Socorro 

devido a febre, tosse com expectoração purulenta e dor 
ventilatório-dependente em região posterior do hemitórax 
esquerdo há três dias. Na admissão, estava com FC = 98 bpm, 
temperatura axilar = 39ºC, FR = 22 ipm e PA = 90 x 58 mmHg. 
Evoluiu com redução do débito urinário < 0,5 mL/kg/h por 24h e 
aumento proporcionado dos níveis séricos de ureia e creatinina. O 
sedimento de urina revelou cilindros granulosos e epiteliais. A 
osmolaridade urinária está normal. A causa provável da 
insuficiência renal aguda é: 

 

(A) Lesão pré-renal, queda da filtração renal por sepse. 

(B) Lesão renal, necrose tubular aguda por sepse. 

(C) Lesão pré-renal, queda da filtração renal por hipotensão. 

(D) Lesão renal, nefrite intersticial por pielonefrite aguda. 
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23.   Homem, 80 anos, admitido para avaliação no Pronto-

Socorro por lombalgia intensa há duas horas. Nega história de 
trauma ou esforço. Queixa-se de dor localizada em região lombar 
alta, sem irradiação, sem outros sintomas. Histórico de 
nefrolitíase, gota e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 
grave, com inúmeras crises de exacerbação, com necessidade de 
internação e corticoterapia sistêmica. Exame físico: dor à 
palpação local e à mobilização da coluna, porém com amplitude 
de movimento preservada. Radiografia de coluna a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante desse quadro, o diagnóstico é: 

 

(A) Osteoartrite 

(B) Hérnia de disco vertebral 

(C) Osteoporose 

(D) Espondilodiscite 

 

24.   Homem, 53 anos, lavrador, apresenta há oito meses lesão 

indolor e de crescimento lento, medindo 3cm, na região 
bucinadora esquerda (figura a seguir), associada a manchas 
hipercrômicas em áreas expostas ao sol. O diagnóstico, o 
tratamento e o prognóstico são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Carcinoma basocelular; excisão cirúrgica com margens de 
segurança; bom prognóstico por não causar metástases. 

(B) Carcinoma basocelular; eletrocoagulação; bom prognóstico 
por não causar metástases. 

(C) Carcinoma espinocelular; excisão cirúrgica com margens de 
segurança; prognóstico reservado, pois pode causar 
metástases. 

(D) Carcinoma espinocelular; eletrocoagulação; prognóstico 
reservado, pois pode causar metástases. 

25.   Homem, 47 anos, dá entrada na Unidade de Emergência 

trazido por familiares, com história de etilismo crônico. 
Encontrava-se acamado há dois dias por queda do estado geral, 
fraqueza generalizada e anorexia. Não apresentava febre. Hoje, 
iniciou confusão mental, alucinações, ideação paranoide e abalos 
musculares tônico-clônicos generalizados fugazes, com 
recuperação espontânea, recobrando a consciência entre as 
crises. Exame físico: PA = 150/90 mmHg; FC = 120 bpm; T = 
37,6ºC; FR = 22 ipm, ansioso, agitado, confuso, desorientado, 
com sudorese profusa e tremor intenso das mãos. Glicemia 
capilar = 75 mg/dL. O diagnóstico clínico mais provável é: 

 

(A) Crise epiléptica do paciente etilista crônico 

(B) Síndrome colinérgica 

(C) Delirium tremens 

(D) Síndrome de Wernicke-Korsakoff 

 

26.   Mulher, 45 anos, portadora de Doença de Crohn com 

acometimento ileal, apresenta-se com queixas de mal-estar, 
fadiga, astenia, tontura e palpitações de caráter progressivo. 
Exame físico: emagrecida, descorada 3+/4+, glossite e queilite 
angular. Hb = 6,8 g/L (VR > 12,5), Ht = 22% (VR > 38%), 
VCM = 116 fL (VR = 80 - 100), HCM = 38 pg (VR = 28 - 34), 
RDW = 14,5% (VR < 15,5%), leucócitos = 2.800 células/mm3 
(VR = 3.500 - 10.500), plaquetas = 110.000/mm3 (VR = 150.000 -
 450.000). A causa mais provável da anemia nesta paciente é: 

 

(A) Anemia por doença crônica 

(B) Deficiência de ferro 

(C) Síndrome mielodisplásica 

(D) Deficiência de vitamina B12 

 

27.   Mulher, 25 anos, procura a Unidade Básica de Saúde por 

prurido no corpo todo há 10 dias. Trabalha em fábrica de peças 
para automóveis, manipulando graxa e solventes. Tem um filho 
de três anos que passa o dia na creche e que também está se 
coçando muito, principalmente à noite. As lesões são pápulas 
eritematosas, algumas encimadas por crostículas, outras em 
arranjo linear, com muita escoriação, distribuindo-se no abdome, 
mamas, axilas e face interna dos braços (foto a seguir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O diagnóstico e os achados clínicos que o definem são: 
 

(A) Dermatofitose; caso semelhante em criança da família que 
frequenta creche. 

(B) Escabiose; pápulas escoriadas e túneis, prurido noturno e 
topografia. 

(C) Dermatite atópica; prurido, escoriações e topografia das 
lesões. 

(D) Dermatite de contato; histórico profissional, características e 
distribuição das lesões. 
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28.   Homem, 75 anos, hipertenso e diabético do tipo 2, procura 

Unidade de Emergência com queixa de ortopneia, edema de 
membros inferiores e cansaço. Refere uso de enalapril 10mg 
12/12h, furosemida 40mg/dia e AAS 100mg/dia. Foi administrado 
furosemida por via endovenosa sem melhora do quadro, 
mantendo estase jugular, edema de membros inferiores e 
crepitação pulmonar bilateral até ápice. FR = 35 ipm, saturação 
de O2 = 89% com fração inspirada de O2 = 10 L/min em máscara 
com reservatório, FC = 92 bpm, PA = 190 x 100 mmHg e tempo 
de enchimento capilar de 2 segundos. A medicação mais 
adequada indicada nesse momento é: 

 

(A) Dobutamina 

(B) Carvedilol 

(C) Nitroprussiato 

(D) Captopril 

 

29.   Mulher, 40 anos, apresenta há dois meses poliartrite 

simétrica em articulações das mãos e punhos, aditiva, com rigidez 
matinal superior a uma hora. A radiografia de mãos apresenta 
osteopenia periarticular, erosões marginais e cistos subcondrais 
em articulações metacarpofalangeanas e interfalangeanas 
proximais. Exames laboratoriais com anemia normocítica 
normocrômica, elevação de provas inflamatórias e fator 
reumatoide negativo. O diagnóstico mais provável é: 

 

(A) Artrite Reumatoide 

(B) Lúpus Eritematoso Sistêmico 

(C) Osteoartrite 

(D) Fibromialgia 

 

30.   Homem, 50 anos, queixa-se de cefaleia diária nas últimas 

duas semanas. Relata dois episódios diários de dor, um deles 
ocorrendo sempre no período noturno, despertando-o do sono. A 
dor é de grande intensidade, no lado direito da face e crânio, com 
duração de uma hora, acompanhada de lacrimejamento e 
hiperemia do olho direito e congestão nasal. Exame neurológico 
normal. O diagnóstico mais provável é: 

 

(A) Glaucoma de ângulo fechado 

(B) Sinusite etmoidal 

(C) Neuralgia idiopática persistente 

(D) Cefaleia em salvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.   Homem, 68 anos, há 20 dias apresentou mal-estar, tosse 

com expectoração amarelada e febre de até 39°C. Foi tratado 
com amoxicilina e apresentou melhora do quadro. Há dois dias, 
surgiu dor no hemitórax direito, ventilatório-dependente, sem 
irradiação e sem fatores de melhora. Procurou novamente o 
serviço médico. Exame físico: bom estado geral, hidratado, 
eupneico. PA = 130 x 80 mmHg, SatO2 em ar ambiente = 94%, 
FR = 14 ipm, FC = 100 bpm, T = 36,5°C. Bulhas rítmicas e 
normofonéticas sem sopros. Expansibilidade diminuída, redução 
do frêmito toracovocal, macicez à percussão e diminuição do 
murmúrio vesicular no terço inferior do hemitórax direito. 
Radiografia de tórax: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A conduta mais adequada é: 
 

(A) Drenagem torácica 

(B) Tratamento com analgésico 

(C) Toracocentese diagnóstica 

(D) Tratamento com novo antibiótico 

 

32.   Homem, 60 anos, está em tratamento para psoríase sem 

controle adequado da doença. Há oito meses iniciou uso de 
imunobiológico (infliximabe) e obteve significativa melhora. Há 
três semanas começou a apresentar febre e tosse seca. Foi à 
Unidade de Pronto Atendimento há uma semana e foi tratado com 
azitromicina, sem melhora. Refere perda do apetite e diminuição 
do peso (3kg) no período. Exame físico: bom estado geral, 
hidratado, taquipneico e afebril. Exame respiratório, 
cardiovascular e abdominal sem alterações. FC = 90 bpm; PA = 
120 x 70 mmHg, T = 38,6ºC. Radiografia de tórax: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hipótese diagnóstica mais provável é: 

 

(A) Tuberculose miliar 

(B) Histoplasmose disseminada 

(C) Broncopneumonia 

(D) Paracoccidiodomicose 
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33.   Mulher, 28 anos, refere dificuldade de concentração, sono 

não reparador, sensação de cansaço ao acordar e dor articular e 
muscular em membros superiores e inferiores há seis meses. 
Nega perda de peso, hiporexia e febre. Exame físico: pele e 
mucosa sem alterações, articulações ou músculos sem sinais 
inflamatórios, força muscular preservada e dor em tender points. 
O tratamento mais efetivo é: 

 

(A) Anti-inflamatório não hormonal 

(B) Atividade física aeróbica 

(C) Agulhamento de tender points 

(D) Anti-inflamatório hormonal 

 

34.   Mulher, 30 anos, professora, foi encaminhada da Unidade 

de Emergência para a Unidade de Saúde da Família (USF), após 
ter sido atendida seis vezes no último mês por queixas de 
desconforto precordial, palpitações, falta de ar, sensação de 
desmaio e medo de estar tendo um ataque cardíaco. Os exames 
realizados na emergência estavam normais e as crises passavam 
após a injeção de benzodiazepínico. Na USF, a paciente diz estar 
com receio de ter crises na frente dos alunos. Nega uso de 
substâncias psicoativas. A opção farmacológica de primeira 
escolha é: 

 

(A) Betabloqueador 

(B) Antidepressivo 

(C) Benzodiazepínico 

(D) Estabilizador de humor 

 

35.   Mulher, 25 anos, operada de fístula perianal há um ano, 

procura o ambulatório com queixa de diarreia líquida e cólica 
abdominal há 10 meses. Exame físico: pálida, emagrecida, com 
massa palpável e dolorosa em fossa ilíaca direita. Exame 
contrastado do trânsito intestinal com área de estenose do íleo 
terminal. A colonoscopia revelou úlcera de coloração 
avermelhada superficial em cólon ascendente, algumas erosões 
lineares entremeadas por mucosa normal em cólon transverso. A 
análise histopatológica mostrou intenso infiltrado inflamatório 
linfomononuclear constituindo formações granulomatosas sem 
material caseoso. O diagnóstico mais provável é: 

 

(A) Doença celíaca 

(B) Tuberculose intestinal 

(C) Retocolite ulcerativa 

(D) Doença de Crohn 

 

36.   Mulher, 68 anos, é avaliada na Unidade de Pronto 

Atendimento com quadro febril agudo e dispneia, recebendo o 
diagnóstico de pneumonia. Não apresenta comorbidades, 
internações ou procedimentos invasivos recentes. Exame físico: 
FR = 32 irpm, PA = 100 / 65 mmHg, com desorientação têmporo-
espacial. O plano terapêutico para o caso deve incluir: 

 

(A) Internação hospitalar e terapia antimicrobiana com 
betalactâmico e macrolídeo. 

(B) Observação no leito de retaguarda da UPA e terapia 
antimicrobiana com macrolídeo. 

(C) Internação hospitalar e terapia antimicrobiana com 
macrolídeo. 

(D) Alta para domicílio e terapia antimicrobiana com quinolona. 

 

 

 

 

 

37.   Mulher, 30 anos, procura Pronto Atendimento com história 

de agitação, perda de peso (5kg) e palpitações há 15 dias. Há 
dois dias houve piora dos sintomas, principalmente das 
palpitações. Exame físico: agitada, consciente e acianótica. Pele 
quente e úmida. T = 37,4°C. Pulso = 160 bpm, arrítmico; PA = 90 
x 60 mmHg. Aumento da tireoide de três vezes e proptose ocular 
bilateral. ECG mostrou ritmo de fibrilação atrial. A hipótese 
diagnóstica mais provável e a conduta mais apropriada são: 

 

(A) Tempestade tiroidiana; internar e medicar com 
antitiroidianos, betabloqueadores, corticoide. 

(B) Crise de pânico; medicar com ansiolítico e encaminhar para 
avaliação psiquiátrica. 

(C) Hipertiroidismo por doença de Graves; medicar com 
antitiroidiano e betabloqueador e encaminhar para 
especialista. 

(D) Crise adrenérgica por feocromocitoma; internar para 
alfabloqueio e planejamento cirúrgico. 

 

38.   Homem, 56 anos, com diabetes mellitus há 12 anos, está 

em uso de metformina 2g de liberação prolongada e gliclazida 
120mg por dia. Exames laboratoriais: Hb glicada = 10,2%; 
glicemia de jejum = 190 mg/dL. A melhor conduta para esse caso 
é: 

 

(A) Substituir a gliclazida por insulina regular no jantar. 

(B) Aumentar a metformina para 3g/dia. 

(C) Introduzir insulina NPH ao deitar. 

(D) Reforçar modificação do estilo de vida e reavaliar em seis 
meses. 

 

39.   Homem de 75 anos, aposentado, oito anos de escolaridade, 

é levado ao consultório pela esposa com quadro evolutivo de 
esquecimento e desorientação temporal que interferem em 
atividades diárias, como sair sozinho para fazer as compras e 
controlar as finanças. Mini-exame do estado mental = 20 pontos 
(normal > 24), Memory Impairment Screen = 3 pontos (normal > 
5), Teste de fluência verbal = 6 animais/minuto (normal > 13). O 
diagnóstico é compatível com: 

 

(A) Comprometimento cognitivo leve 

(B) Doença de Alzheimer 

(C) Síndrome depressiva 

(D) Síndrome demencial 
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40.   Mulher, 38 anos, tem crises de dispneia, sibilância e tosse 

produtiva, frequentes nos meses de clima frio, há cerca de oito 
anos. Tem rinite desde a infância e história de tabagismo de longa 
data. Radiografia do tórax: sinais de hiperinsuflação pulmonar. 
Espirometria: 

 

 
 

O melhor diagnóstico que se aplica a este caso é: 

 

(A) Bronquiectasia 

(B) Asma 

(C) Doença pulmonar obstrutiva crônica 

(D) Fibrose pulmonar 

 

41.   Menino, 2 anos, em consulta de rotina, apresenta ao exame 

físico: pregas palpebrais oblíquas para cima, epicanto, base nasal 
plana, face aplanada, protusão lingual, palato ogival, orelhas de 
implantação baixa, pavilhão auricular pequeno, cabelo fino, 
clinodactilia do 5º dedo da mão, pé plano, prega palmar única 
transversa, hipotonia, frouxidão ligamentar, excesso de tecido 
adiposo no dorso do pescoço, retrognatia, diástase de retos 
abdominais, hérnia umbilical e sopro sistólico. Considerando a 
síndrome deste paciente, qual afirmativa apenas enumera 
doenças cuja incidência é maior do que na população normal? 

 

(A) Fibrose cística, surdez, instabilidade atlanto-axial. 

(B) Catarata congênita, tetralogia de Fallot, instabilidade 
atlanto-axial. 

(C) Leucemia, defeitos do septo átrio-ventricular, 
hipotireoidismo. 

(D) Anemia megaloblástica, retinoblastoma, persistência do 
canal arterial. 

 

42.   Recém-nascido (RN) a termo apresentando icterícia Zona 2 

de Krammer, com 40 horas de vida. Mãe primigesta apresenta 
tipagem sanguínea A negativo, Coombs indireto negativo. O RN é 
O positivo, Coombs direto negativo. Dosagem de bilirrubina 
indireta de 9,0 mg/dL, bilirrubina direta de 0,8 mg/dL. O 
diagnóstico mais provável é: 

 

(A) Atresia de vias biliares extra-hepáticas. 

(B) Icterícia fisiológica do RN. 

(C) Icterícia por isoimunização ABO. 

(D) Icterícia por isoimunização Rh. 

 

 

 

 

 

 

 

43.   Criança, 3 meses de vida, nascida de parto normal, 

gestação de 40 semanas, com peso de 3400 gramas, em 
aleitamento materno exclusivo. Na consulta de rotina, é 
observado que está discretamente descorada, fígado e baço não 
palpáveis. Mãe nega queixas, nega anemia na família. Teste do 
pezinho: sem alterações. Solicitado hemograma que revela: GV: 
3,6 milhões/mm3; Hb: 9,8 g/dL, Ht: 32%; GB: 6000/mm3; 
Plaquetas: 250.000/mm3; VCM: 91fL (74 - 108); HCM: 30pg (25 - 
35). A hipótese diagnóstica e conduta são: 

 

(A) Anemia fisiológica, não necessita terapêutica. 

(B) Anemia falciforme, encaminhamento ao hematologista. 

(C) Anemia ferropriva, medicamento com ferro. 

(D) Anemia por traço talassêmico, aconselhamento genético. 

 

44.   Criança, 18 meses, iniciou quadro de febre alta há 3 dias e 

irritação durante os episódios febris. Passou por consulta 48 
horas antes, tendo sido receitada amoxicilina para infecção de 
garganta, sem melhora do quadro. Mãe refere que hoje a febre 
cessou, mas surgiram manchas na pele, além de ter evacuado 3 
vezes amolecido. Exame físico: bom estado geral, exantema 
maculopapular que desaparece à compressão na face, pescoço e 
tronco, mais discreto em membros, leve eritema de orofaringe, 
sem outras alterações. O diagnóstico mais provável e a conduta 
são: 

 

(A) Exantema por alergia à amoxicilina; trocar droga por 
azitromicina e antialérgico. 

(B) Exantema por alergia à amoxicilina; suspender a medicação 
e aguardar a evolução. 

(C) Exantema súbito por herpesvírus-6 humano (HHV-6); 
manter a amoxicilina. 

(D) Exantema súbito por herpesvírus-6 humano (HHV-6); 
suspender amoxicilina. 

 

45.   Recém-nascido (RN) nascido a termo, sem queixas e sem 

alterações ao exame físico. Considerando-se que os exames pré-
natais ao final da gestação apontaram infecção materna pelo 
vírus da imunodeficiência humana, a recomendação correta em 
relação à alimentação desse RN é: 

 

(A) Indicar aleitamento materno em regime de livre demanda. 

(B) Contraindicar a amamentação e prescrever fórmula láctea. 

(C) Indicar aleitamento materno com leite ordenhado após 
congelamento. 

(D) Contraindicar a amamentação e indicar aleitamento humano 
cruzado. 

 

46.   Jovem, 17 anos, apresenta ferimento profundo no pé por 

caco de vidro. O ferimento já foi lavado com soro fisiológico e 
solução antisséptica. Não havia corpos estranhos nem tecidos 
desvitalizados. Trata-se de jovem saudável, consciente e 
responsável, que se comprometeu a cuidar adequadamente do 
ferimento em casa. Em seu cartão de vacinação constam 3 doses 
e 2 reforços de vacina antitetânica, tendo sido o último aos 5 anos 
de idade. A conduta para a profilaxia do tétano é: 

 

(A) Aplicar apenas um reforço da vacina Dupla Adulto. 

(B) Iniciar o esquema de três doses de vacina antitetânica. 

(C) Aplicar soro antitetânico e penicilina benzatina. 

(D) Aplicar um reforço da vacina Dupla Adulto e soro 
antitetânico. 
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47.   Menina, 12 meses de idade, pesando 10kg, chega à 

emergência devido a quadro de vômitos que iniciou há 1 dia (3 
episódios) acompanhados de diarreia (8 episódios nas últimas 
24h), fezes volumosas, líquidas, com odor fétido, sem sangue ou 
muco. A criança é previamente hígida e frequenta escola. Ao 
exame: bom estado geral, chorosa, olhos levemente encovados, 
saliva pouco espessa, FC = 120 bpm, tempo de enchimento 
capilar 2seg. O diagnóstico provável e a conduta inicial são: 

 

(A) Desidratação grave; bolo de soro fisiológico 20 mL/kg em 
10min seguido de terapia de reposição oral, coleta de fezes 
para cultura. 

(B) Desidratação leve; terapia de reposição oral, coleta de fezes 
para cultura. 

(C) Desidratação grave; bolo de soro fisiológico 20 mL/kg em 
10min seguido de terapia de reposição oral, sem coleta de 
exames. 

(D) Desidratação leve; terapia de reposição oral, sem coleta de 
exames. 

 

48.   Menina, 13 anos, trazida à consulta com queixa de 
irregularidade menstrual, constipação e queda de cabelo. A 
menarca foi aos 11 anos. A mãe se queixa de que a filha já vinha 
crescendo pouco nos últimos anos e parou de crescer, ficando 
sua estatura abaixo do padrão da família. Tem um primo por parte 
da mãe com diabetes mellitus tipo 1. Exame físico: aumento do 
pescoço na região da tireoide e uma lesão hipocrômica na região 
genital. Os prováveis diagnóstico e resultado de dosagem de T4 
livre e TSH são:  

(Valores de normalidade para T4livre = 0,7 - 1,5 ng/dL e TSH = 
0,3 - 4,0 mUI/L). 

 

(A) Tireoidite de Hashimoto; T4livre = 0,5 ng/dL e 
TSH = 25 mUI/L. 

(B) Bócio puberal; T4livre = 0,4 ng/dL e TSH = 25 mUI/L. 

(C) Tireoidite de Hashimoto; T4livre = 2,3 ng/dL e 
TSH < 0,01 mUI/L. 

(D) Bócio puberal; T4livre = 1,0 ng/dL e TSH = 2,0 mUI/L. 

 

49.   Adolescente, 12 anos, masculino, encaminhado para 

avaliação de hipertensão arterial detectada há 3 meses. 
Apresentou cefaleia, palpitações, tontura, dor abdominal e perda 
de 3kg nesse período. Hoje apresentou episódio súbito de perda 
de consciência durante jogo de futebol na escola. Exame físico, 
uma hora após o evento: letárgico: FC = 124 bpm, FR = 20 irpm, 
PA = 195 x 125 mmHg, estertores crepitantes em bases 
pulmonares e hepatomegalia (4cm do rebordo costal direito). Este 
quadro sugere: 

 

(A) Síndrome de Cushing 

(B) Coarctação da aorta 

(C) Feocromocitoma 

(D) Hipertireoidismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.   Gestante, 25 anos, em exame de rotina no pré-natal 

apresentou VDRL reagente 1:64 no primeiro trimestre. A gestante 
e seu parceiro foram adequadamente tratados com penicilina 
benzatina, como confirmado por anotações na carteira de pré-
natal. A evolução do VDRL foi: pré-tratamento – 1:64; após o 
tratamento – 1:4; na internação para o parto – 1:32. No recém-
nascido (RN) o VDRL foi 1:16, e o exame físico estava normal. De 
acordo com as recomendações do Ministério da Saúde: 

 

(A) Se o RN permanecer assintomático até a alta, não há 
necessidade de tratamento e deve-se repetir o VDRL com 1, 
2 e 6 meses de vida. 

(B) Como o RN está assintomático, aplicar uma dose de 
penicilina benzatina e encaminhar para seguimento 
ambulatorial. 

(C) Deve-se realizar hemograma, radiografia de ossos longos, 
líquor e iniciar tratamento do RN com penicilina cristalina. 

(D) Coletar FTA-Abs, hemograma e radiografia de ossos 
longos; se algum destes exames estiver alterado, coletar 
líquor e iniciar tratamento. 

 

51.   Menina, 7 anos, apresenta excesso de peso desde os 4 

anos. Os pais são obesos. Avaliação nutricional atual: 

Escore Z do índice de massa corporal/idade entre +2,0 e +3,0 

Escore Z da estatura/idade: +2,0. 

Estadiamento puberal: M1P1. 

Ao exame físico: acantose nigricans em pescoço, estrias no 
abdome, circunferência abdominal aumentada, pressão arterial 
120 x 70 mmHg. O quadro clínico sugere: 

 

(A) Sobrepeso secundário a hipotireoidismo não tratado. 

(B) Obesidade exógena. 

(C) Excesso de peso secundário a tumor de sistema nervoso 
central. 

(D) Obesidade de causa genética (Prader-Willy). 

 

52.   Menino, 1 ano e 6 meses, atendido no Pronto-Socorro, 

apresentando há dois dias disfonia, tosse seca de padrão irritativo, 
com aumento progressivo de intensidade e frequência, e 
temperatura corpórea subfebril. Exame físico: bom estado geral 
com presença de coriza hialina, estridor, taquidispneia, com 
retração intercostal e subdiafragmática, ausculta pulmonar sem 
alterações. O diagnóstico e conduta são: 

 

(A) Faringo-tonsilite; antibioticoterapia, hidratação, inalação com 
vasoconstritor e corticoterapia. 

(B) Rinossinusite; hidratação e aspiração de secreções em vias 
aéreas superiores. 

(C) Epiglotite; antibioticoterapia, corticoterapia, hidratação e 
aspiração de secreções em vias aéreas superiores. 

(D) Laringite aguda; hidratação, inalação com vasoconstritor e 
corticoterapia. 
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53.   Pré-escolar, levado ao pediatra por apresentar lesão 

eritematosa em fossas antecubitais e poplíteas há 1 mês. Mãe 
refere que as lesões são acompanhadas por prurido que piora 
com o suor. Exame físico: placas e pápulas eritematosas que 
desaparecem à digitopressão nos locais descritos. Apresenta 
xerose cutânea e pitiríase alba em face. Qual alteração 
laboratorial é critério diagnóstico para a doença apresentada? 

 

(A) Linfocitose 

(B) IgA sérica diminuída 

(C) IgE sérica elevada 

(D) Leucocitose com eosinofilia 

 

54.   Adolescente, 17 anos, feminino, apresenta desmaios e tosse 

há 40 dias. Relata fraqueza e diminuição do apetite há 10 dias. 
Exame físico: emagrecida, palidez cutâneo-mucosa, frequência 
respiratória = 36 ipm, frequência cardíaca = 78 bpm, pressão 
arterial = 120 x 70 mmHg, discreta turgência jugular à direita, sem 
fígado e baço palpáveis. RX de tórax: massa mediastinal 
estendendo-se para hemitórax superior direito. A hipótese 
diagnóstica é: 

 

(A) Linfoma 

(B) Higroma cístico 

(C) Bócio mergulhante 

(D) Tuberculose pulmonar 

 

55.   Menina, 4 anos, trazida à Unidade Básica de Saúde por 

dificuldade para deambular há 2 meses. Mãe refere que a criança 
acorda com dificuldade de estender o joelho direito, com melhora 
após cerca de 3 horas de atividade. Notou inchaço no joelho 
direito durante o mesmo período. Nega emagrecimento ou lesão 
cutânea. Exame físico: bom estado geral, com peso, altura e 
pressão arterial dentro do percentil 75 para a idade, sinais 
flogísticos no joelho direito com contratura em flexão. Em relação 
à investigação complementar, podemos dizer que: 

 

(A) Níveis elevados de ASLO confirmam o diagnóstico. 

(B) A presença de uveíte anterior corrobora o diagnóstico. 

(C) A presença de FAN confirma o diagnóstico. 

(D) A ausência de fator reumatoide afasta o diagnóstico. 

 

56.   Lactente, sexo masculino, 6 meses de idade, inicia quadro 

de febre intermitente, inapetência e pouco ganho ponderal, 
apresentando exame qualitativo de urina com nitritos (++), 
esterases leucocitárias (++) e urocultura com mais de 100.000 
colônias de Escherichia coli. Inicia prontamente o tratamento com 
antimicrobiano. A seguir, deve-se solicitar:  

 

(A) Ultrassonografia de vias urinárias 

(B) Urografia excretora 

(C) Uretrocistografia miccional 

(D) Tomografia computadorizada de abdome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.   Lactente, sexo feminino, 2 meses de idade, atendida no 

Pronto-Socorro com história de cansaço, sudorese e interrupções 
às mamadas, acompanhada de palidez cutânea e discreta 
cianose perioral, além de ganho de peso insuficiente. Exame 
físico: regular estado geral, pulsos dos membros inferiores com 
amplitude diminuída em relação à dos superiores. Frequência 
respiratória = 72 irpm, tiragens intercostais, SaO2 = 94%. Coração 
rítmico a 168 bpm, com sopro sistólico na borda esternal 
esquerda (3+/6+). Pressão arterial = 80 x 40 mmHg no membro 
superior direito. Fígado palpável a 4cm do rebordo costal direito 
na linha hemiclavicular. Eletrocardiograma: sinais de sobrecarga 
ventricular esquerda com ondas T invertidas nas derivações V5 e 
V6 (tipo “strain”). A cardiopatia congênita é: 

 

(A) Comunicação interventricular 

(B) Persistência do canal arterial 

(C) Estenose valvar aórtica 

(D) Coarctação da aorta 

 

58.   Menino, 5 anos, chega ao Pronto-Socorro com história de 

vômitos, perda de peso, polidipsia e poliúria. Exame físico: 
mucosas secas, turgor semipastoso, taquidispneico e torporoso. 
Exames laboratoriais: glicemia = 620 mg/dL; gasometria – pH: 
7,08, HCO3: 4,0 mEq/L, BE: –20; Na: 135 mEq/L; K = 3,5 mEq/L; 
urina 1 – cetonúria +++. A primeira conduta é: 

 

(A) Reposição de potássio. 

(B) Insulina rápida ou ultra-rápida. 

(C) Manitol e hiperventilação. 

(D) Hidratação com solução isotônica. 

 

59.   Criança, 7 anos, proveniente de região rural, deu entrada no 

Pronto-Socorro com história de possível acidente com animal 
peçonhento, não sabendo informar a espécie, há cerca de três 
horas. Ao exame, apresentava edema tenso de cor violácea no pé 
e tornozelo direitos, com duas lesões puntiformes no pé direito, 
presença de botão hemorrágico e dor local. O resultado do exame 
tempo de coagulação apresentou-se prolongado de 15 minutos. A 
hipótese diagnóstica é de acidente: 

 

(A) loxoscélico 

(B) botrópico 

(C) crotálico 

(D) elapídico 

 

60.   Lactente, 3 meses, chega ao Pronto-Socorro com história de 

choro intenso, por vezes contínuo, geralmente no período 
vespertino. Foi atendido em várias ocasiões, nas quais foi 
diagnosticada cólica do lactente, sendo a última vez há 3 
semanas. Pais negam traumas, febre, vômitos ou outras 
alterações. Não recebeu a vacina de 2 meses. Mãe e pai hígidos 
com 18 e 19 anos, respectivamente. Exame físico: choroso, 
principalmente à manipulação de membro inferior direito, com 
edema na coxa direita, presença de alguns hematomas. 
Realizada radiografia de membro inferior direito: fratura de fêmur 
direito. O exame mais útil para elucidação diagnóstica é: 

 

(A) Hemograma mais coagulograma. 

(B) Dosagem de Cálcio sérico e Vitamina D. 

(C) Raio-X de corpo inteiro. 

(D) Ultrassonografia de abdome. 
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61.   Mulher, 68 anos, procura atendimento por quadro de dor 

abdominal em cólica há 3 dias, acompanhada de distensão, 
náuseas, hiporexia e parada de eliminação de flatos e fezes. 
Antecedentes pessoais: há seis meses apresenta emagrecimento 
e episódios de dores abdominais, associados a constipação 
intestinal. Exame físico: abdome distendido, globoso, 
hipertimpânico em andar superior, levemente doloroso, com 
massa endurecida palpável em hipogástrio. Radiografia de 
abdome: imagem abaixo. O diagnóstico e o achado de imagem 
são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Abdome agudo obstrutivo, pneumoperitônio e ausência de 
ar na ampola retal. 

(B) Constipação intestinal crônica, distensão de cólon e 
intestino delgado e ar na ampola retal. 

(C) Obstrução intestinal, distensão de alças de intestino delgado 
e cólon. 

(D) Obstrução intestinal baixa, distensão colônica e válvula 
ileocecal competente. 

 

62.   Homem, 66 anos, atendido no serviço de emergência por 

parada de eliminação de fezes e flatos há 5 dias, associada a 
vômitos e aumento progressivo do volume abdominal. Refere que 
seu hábito intestinal é de uma evacuação a cada dois dias. 
Antecedente pessoal: laparotomia exploradora prévia, devido a 
úlcera gástrica perfurada há 20 anos. Exame físico: abdome 
globoso, timpânico, sem sinais de irritação peritoneal, com uma 
cicatriz xifopúbica. Radiografia de abdome: sinais de 
empilhamento de moedas e níveis hidroaéreos, sem 
pneumoperitônio. O diagnóstico etiológico e a conduta são: 

 

(A) Bridas e aderências; tratamento clínico com sonda gástrica 
e jejum nas primeiras 48 a 72 horas. 

(B) Neoplasia de cólon; laparotomia exploradora. 

(C) Diverticulite aguda bloqueada; tratamento clínico com sonda 
gástrica, jejum e antibioticoterapia. 

(D) Hérnia femoral encarcerada; inguinotomia para correção da 
hérnia. 

 

 

 

 

 

63.   Homem, 68 anos, apresenta há 4 meses dificuldade para 

engolir, inicialmente apenas alimentos mais sólidos e atualmente 
até para beber água. Refere perda de 8kg neste período e 
sensação de fraqueza. Antecedentes pessoais: tabagista (4 
cigarros de palha ao dia, por mais de 20 anos), etilista (2 doses 
de pinga ao dia, parou logo que os sintomas se iniciaram), e 
morou em zona rural na infância. Realizado exame contrastado 
do esôfago, a seguir. A hipótese diagnóstica e a respectiva 
justificativa são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Divertículo de terço médio do esôfago; exame contrastado 
mostrando imagem sacular em terço médio com retração da 
luz do esôfago. 

(B) Megaesôfago chagásico; história clínica típica, morou em 
zona rural e exame contrastado mostrando dilatação do 
esôfago com ondas terciárias. 

(C) Neoplasia de esôfago médio; disfagia progressiva, com 
irregularidade da mucosa do esôfago no seu terço médio, 
com dilatação a montante. 

(D) Estenose péptica em esôfago distal; disfagia de início 
súbito, tabagismo, etilismo e exame contrastado mostrando 
estenose em esôfago inferior. 

 

64.   Mulher de 65 anos apresenta há três dias icterícia, dor 

abdominal e urina de cor escura. Antecedentes pessoais: 
colecistopatia crônica calculosa, aguardando cirurgia. Exame 
físico: febril, ictérica 3+/4, com dor à palpação de hipocôndrio 
direito. Exames laboratoriais: bilirrubina total de 4,8 mg/dL 
(bilirrubina direta: 3,8 mg/dL), leucograma de 15.000/mm3 sem 
desvio. A hipótese diagnóstica mais provável é: 

 

(A) Cólica biliar 

(B) Pancreatite aguda 

(C) Colecistite aguda calculosa 

(D) Coledocolitíase com colangite 
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65.   Homem, 63 anos, refere o aparecimento de tumoração 

localizada no flanco esquerdo, ligeiramente dolorosa, com 
aumento discreto, porém progressivo do seu volume há seis 
meses. Nega traumatismo local ou sinais inflamatórios. Foi 
realizada tomografia computadorizada (abaixo). O diagnóstico é: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Hérnia na linha semilunar de Spiegel 

(B) Hérnia lombar congênita 

(C) Sarcoma de retroperitôneo 

(D) Lipoma de parede abdominal 

 

66.   Homem, 57 anos, apresenta queixa de dor abdominal em 

hipocôndrio direito há cinco dias, associado a náuseas e vômitos. 
Comorbidades: hipertenso e diabético. Exame físico: mau estado 
geral, confuso, sudoreico, ictérico 2+/4+, T = 38°C, FC = 130bpm, 
SaO2 ar ambiente = 95%, tempo de enchimento capilar > 2 
segundos, PA = 70 x 45 mmHg. Abdome flácido, dolorido em 
hipocôndrio direito, ruídos hidroaéreos presentes. Exames 
laboratoriais: Hb: 13,0 g/dL; leucócitos: 16.000/mm³ com 10% de 
bastonetes; ureia: 98 mg/dL; creatinina sérica: 3,2 mg/dL; 
bilirrubinas totais: 6,9 mg/dL (direta: 4,0 mg/dL); AST 150u/mL; 
ALT: 101 u/mL; Gama-GT 980 u/mL; fosfatase alcalina: 748 u/mL; 
amilase: 80 u/mL. Tomografia de abdome apresentada abaixo. O 
diagnóstico, a síndrome e a conduta são, respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Colecistite; síndrome colestática; colecistectomia 
videolaparoscopica de urgência. 

(B) Colangite; pentalogia de Reynolds; estabilização 
hemodinâmica e colangiopancreatografia endoscópica 
retrógrada. 

(C) Colangite; tríade de Charcot; estabilização hemodinâmica e 
colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. 

(D) Pancreatite; choque hipovolêmico; estabilização 
hemodinâmica e ressonância nuclear magnética de vias 
biliares. 

67.   Homem, 18 anos, sem comorbidades, procura atendimento 

na UBS com queixa de dor lombar há 3 dias. A dor é intensa na 
região lombar e se irradia pela face posterior da coxa direita até o 
joelho. Há limitação da amplitude dos movimentos pela dor. O 
exame de sensibilidade é normal, como também o são os reflexos 
tendinosos profundos dos membros inferiores. A conduta é: 

 

(A) Realizar ressonância magnética para investigar hérnia de 
disco extrusa e iniciar tratamento com medicação para dor 
neuropática. 

(B) Recomendar repouso absoluto e realização de radiografia 
de coluna lombar para investigar hérnia de disco. 

(C) Iniciar tratamento analgésico, podendo-se optar por anti-
inflamatórios não hormonais e reservando o uso de 
opioides, se houver refratariedade. 

(D) Iniciar tratamento analgésico com medicação neuropática e 
analgesia simples de resgate (dipirona ou paracetamol). 

 

68.   Mulher, 36 anos, procura atendimento ambulatorial para 

tratamento da obesidade. Refere ter obesidade há 12 anos, após 
gestação, e realizado inúmeras dietas sem sucesso. Fez uso de 
Sibutramina e Bupropiona nos últimos dois anos com efeitos 
colaterais (taquicardia e irritabilidade) e perda ponderal de 12kg. 
Ao exame: peso = 104kg; altura = 1,68m e IMC 36,8 kg/m². 
Refere esteatose hepática, doença do refluxo gastroesofágico e 
artropatia de joelho direito. A melhor orientação clínica para esta 
paciente é: 

 

(A) Encaminhar para o serviço de cirurgia bariátrica, pois 
preenche os critérios de indicação cirúrgica. 

(B) Encaminhar para nutricionista e educador físico, e evitar o 
uso de medicamentos devido aos efeitos colaterais já 
observados. 

(C) Encaminhar para o endocrinologista e nutricionista, pois a 
paciente não preenche os critérios para cirurgia bariátrica. 

(D) Encaminhar para o nutricionista e prescrever sibutramina e 
naltrexona, por ser a melhor combinação medicamentosa 
para tratamento da obesidade. 

 

69.   Menino, 10 anos, no 1º pós-operatório de apendicectomia 

por apendicite aguda perfurada, sonolento e hipoativo há 2 horas. 
A mãe relata que, antes disso, apresentou 3 episódios de vômitos, 
de conteúdo bilioso, em grande quantidade. Desde o momento da 
cirurgia, encontra-se em jejum e ainda não evacuou, mas está 
eliminando flatos. Hoje, urinou apenas uma vez, em pequena 
quantidade, urina de cor amarelo escura. Exame físico: REG, 
hipoativo, descorado 2+/4, anictérico, com turgor pastoso. T = 
37,2ºC, FC = 106 bpm, FR = 15 irpm, PA = 100 x 70 mmHg. 
Abdome: ruídos hidroaéreos propulsivos, com dor à palpação 
profunda da região próxima à ferida cirúrgica, sem reação 
peritoneal. O diagnóstico é: 

 

(A) Choque séptico 

(B) Abscesso intracavitário 

(C) Abdome agudo obstrutivo 

(D) Desidratação aguda 
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70.   Homem, 20 anos, vítima de capotamento de automóvel há 

30 minutos, com escore de Glasgow = 7, com equimose 
periorbitária bilateral e trauma complexo de face com 
sangramento intenso. PA = 120 x 90 mmHg, FC = 100 bpm e 
FR = 18 ipm, saturação em ar ambiente de 96%. A conduta é: 

 

(A) Pela dificuldade de intubação e riscos envolvidos, a melhor 
opção é a cricotiroidostomia. 

(B) Como o paciente está estável, pelo risco da intubação 
poderá receber oxigênio em máscara ou cateter. 

(C) Pelo risco de lesão da coluna cervical, a intubação 
nasotraqueal deverá ser realizada cuidadosamente. 

(D) Para garantir uma via aérea definitiva, deve-se realizar a 
traqueostomia de emergência. 

 

71.   Homem, 59 anos, referia dispneia importante e apresentava 

história clínica compatível com pneumonia comunitária. Foi 
realizada uma radiografia de tórax, que evidenciou um derrame 
pleural volumoso ocupando os 2/3 inferiores do hemitórax direito. 
O paciente foi submetido a uma toracocentese diagnóstica. As 
características do líquido pleural que indicam uma drenagem 
torácica imediata são: 

 

(A) pH = 7,35; glicose = 70 mg%; DHL = 700 UI/L; predomínio 
de linfócitos e monócitos. 

(B) pH = 7,31; glicose = 80 mg%; DHL = 800 UI/L; predomínio 
de polimorfonucleares. 

(C) pH = 7,18; glicose = 40 mg%; DHL = 1200 UI/L; predomínio 
de polimorfonucleares. 

(D) Relação entre proteína do líquido pleural/sérica = 0,4; DHL 
do líquido pleural/sérica = 0,5, e DHL no líquido pleural ˂ 2/3 
do limite superior no soro. 

 

72.   Homem, 70 anos, deu entrada no Pronto-Socorro com 

quadro de dor abdominal, com irradiação para o dorso e para o 
flanco esquerdo, com início 4 horas antes da admissão hospitalar. 
Antecedentes pessoais: tabagismo, hipertensão arterial, enfisema 
pulmonar e dislipidemia. Exame físico: ansioso, sudoreico, PA = 
90 x 50 mmHg, FC = 130 bpm. Ausculta cardíaca: presença de 
duas bulhas rítmicas e hipofonéticas. Abdome: massa pulsátil em 
região epigástrica, com dor intensa à palpação local e sinais de 
irritação peritoneal. MMII: pulsos femorais, poplíteos, tibiais 
posteriores e pediosos palpáveis, porém com amplitude diminuída. 
O diagnóstico é: 

 

(A) Isquemia mesentérica aguda. 

(B) Oclusão aguda de aorta abdominal. 

(C) Rotura de aneurisma de aorta abdominal. 

(D) Rotura de hemangioma hepático. 

 

73.   Homem, 45 anos, tabagista, etilista, deu entrada no PS com 

queixa de dor de forte intensidade em região mesogástrica de 
início súbito há 6 horas, após vômitos intensos. Exame físico: 
hálito etílico, hipocorado 1+/4+, PA = 100 x 60 mmHg, FC = 110 
bpm, abdome tenso, em tábua, doloroso à palpação em região de 
mesogástrio, sinal de Jobert positivo. O diagnóstico e o exame 
complementar a se solicitar são, respectivamente: 

 

(A) Gastrite aguda; endoscopia digestiva alta. 

(B) Úlcera perfurada; radiografia de tórax com cúpulas. 

(C) Úlcera terebrante; tomografia computadorizada de abdome. 

(D) Pancreatite aguda; amilase. 

 

 

 

74.   Mulher, 58 anos, hipertensa, é levada ao hospital devido a 

cefaleia súbita, intensa, acompanhada de vômitos e rebaixamento 
do nível de consciência há 3 horas. Exame físico: sonolenta, 
confusa, rigidez de nuca; PA = 200 x 120 mmHg, FC = 84bpm. O 
diagnóstico e a conduta são, respectivamente: 

 

(A) Meningite meningogócica fulminante; punção liquórica. 

(B) Hemorragia subaracnoidea secundária a aneurisma roto; 
tomografia de crânio. 

(C) Acidente vascular cerebral hemorrágico 
intraparenquimatoso; angiografia digital cerebral. 

(D) Encefalopatia hipertensiva; nitroprussiato de sódio. 

 

75.   Mulher, 36 anos, renal crônica, em uso contínuo de AAS, foi 

submetida a passagem de cateter de diálise (Shilley) em veia 
subclávia direita para iniciar hemodiálise. O método foi realizado 
segundo a técnica de Seldinger, não guiado por ultrassom. Após 
o procedimento, a paciente começou a apresentar dispneia, 
taquipneia e dessaturação de O2. Submetida a radiografia de 
tórax, que evidenciou hemotórax extenso à direita. Realizada 
drenagem torácica à direita com saída imediata de 800mL de 
sangue. A paciente manteve-se com episódios de hipotensão 
arterial e necessidade de transfusões sanguíneas sucessivas. O 
débito no dreno de tórax foi de 280 mL/hora nas primeiras 3 horas. 
Não há serviço de cirurgia endovascular disponível no hospital. As 
indicações para abordagem cirúrgica da paciente são: 

 

(A) Necessidade de transfusões sucessivas e débito do dreno > 
200 mL/hora. 

(B) Débito do dreno > 250 mL/hora e uso de AAS. 

(C) Debito do dreno > 150 mL/hora e dessaturação de O2. 

(D) Doença renal crônica dialítica e saída imediata de 800mL de 
sangue. 

 

76.   Homem, 65 anos, trabalhador rural, apresenta lesão 

ulcerada de 3cm de diâmetro no antebraço direito há um ano. 
Refere sangramento esporádico. Ao exame, apresenta lesão de 
margens elevadas, não muito bem definidas, com aspecto 
perláceo, leito hipervascularizado e ulceração central. A conduta 
é: 

 

(A) Curetagem seguida de eletrocoagulação do leito, com 
encaminhamento para anatomia patológica e posterior 
ampliação de margens, se necessário. 

(B) Ressecção com margens superficiais de 0,5 a 1cm, e 
encaminhamento para análise anátomo-patológica. 

(C) Biópsia, e somente após o resultado anátomo-patológico 
deverá ser realizado o tratamento cirúrgico. 

(D) Radioterapia inicial para obter regressão do tumor e, após 
30 dias, biópsia excisional. 

 

77.   Menino, 13 anos, apresentou queda sobre objeto cortante 

em via pública. Dá entrada no Pronto-Socorro com perfuração do 
olho direito. Até a chegada do oftalmologista, a conduta é: 

 

(A) Aplicação de anestésico tópico e tampão ocular. 

(B) Curativo compressivo e antibioticoterapia sistêmica. 

(C) Lavagem com água corrente e antibioticoterapia tópica. 

(D) Oclusão ocular com gaze e verificação de vacinação 
antitetânica. 
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78.   Mulher, 46 anos, chega à unidade de pronto atendimento 

com quadro de dor em região lombar e flanco direito, vômitos, 
febre, taquicardia e mal-estar. Relata antecedente de urolitíase. 
Apresenta melhora parcial com analgésico, antitérmico e 
antiemético endovenosos. Exames: Hemograma: glóbulos 
brancos 19.600/mm3, bastões 15%; creatinina: 2,1 mg/dL; urina I: 
leucocitúria importante e hematúria. Tomografia de abdome 
evidencia cálculo ureteral proximal à direita com cerca de 0,8cm, 
com dilatação moderada ureteropielocalicial a montante e 
borramento peri-renal. A conduta é: 

 

(A) Antibioticoterapia por 14 dias, analgesia e acompanhamento 
clínico ambulatorial. 

(B) Antibioticoterapia, equilíbrio hemodinâmico e desobstrução 
de emergência (cateter ureteral duplo J ou nefrostomia). 

(C) Antibioticoterapia, ureterolitotripsia endoscópica para 
retirada do cálculo e hidratação com solução isotônica. 

(D) Litotripsia extracorpórea, equilíbrio hemodinâmico e 
analgesia. 

 

79.   Homem, 60 anos, com sintomas miccionais leves, procurou 

atendimento ambulatorial para avaliação prostática. O toque retal 
mostrou próstata fibroelástica, sem nódulos e com peso estimado 
de 30 gramas. A dosagem do Antígeno Prostático Específico 
(PSA) total foi de 11,8 ng/mL (VR: até 4,0 ng/mL) e o exame de 
sedimento urinário foi normal. A melhor conduta é: 

 

(A) Tomografia computadorizada da pelve, para melhor 
avaliação prostática. 

(B) Dosagem de enzimas hepáticas que podem interferir com o 
valor do PSA. 

(C) Ultrassonografia transretal com biópsia prostática. 

(D) Reavaliação clínica e laboratorial em seis meses. 

 

80.   Mulher, 21 anos, foi encaminhada ao serviço de cirurgia 

ambulatorial para uma biópsia de linfonodo cervical. Após o 
preparo pré-operatório e antissepsia, foi iniciado o procedimento 
com anestesia local. Momentos após, ao se iniciar a manipulação 
do linfonodo, a paciente referiu gosto metálico na boca, vertigem 
e turvação visual. Passou a ficar agitada e a movimentar-se 
constantemente na maca. A causa dessas alterações e a conduta 
são: 

 

(A) Ansiedade relacionada à cirurgia; administrar Midazolam 
endovenoso e concluir o procedimento. 

(B) Estimulação vagal secundária à manipulação cervical; 
interromper ou abreviar o procedimento e administrar 
atropina intravenosa. 

(C) Reação alérgica ao antisséptico de pele clorexedina; 
administrar anti-histamínico e corticosteroide endovenoso e 
concluir o procedimento. 

(D) Intoxicação sistêmica por anestésico local lidocaína; 
interromper ou abreviar o procedimento, promover 
oxigenação, monitorização contínua de sinais vitais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81.   Gestante comparece para primeira consulta de pré-natal 

com 12 semanas de gestação, confirmada por ultrassonografia 
precoce. Em relação à avaliação da vitalidade fetal, é correto 
afirmar que: 
 

(A) Os batimentos cardíacos fetais podem ser auscultados com 
Sonar. 

(B) Os batimentos cardíacos fetais podem ser auscultados com 
estetoscópio de Pinard. 

(C) Nessa idade gestacional, os batimentos cardíacos fetais 
podem ser identificados somente com ultrassonografia. 

(D) Nessa idade gestacional não é possível a ausculta dos 
batimentos cardíacos fetais. 

 

82.   Para calcular a idade gestacional, nos baseamos na data da 

última menstruação. Portanto, a mulher que menstruou pela 
última vez em 01/03/2018, no dia 03/12/2018 está com: 
 

(A) 37 semanas e 2 dias 

(B) 39 semanas e 2 dias 

(C) 38 semanas e 5 dias 

(D) 40 semanas e 3 dias 

 

83.   Primigesta, 17 anos de idade, chega ao hospital com 

queixas de cefaleia intensa, dor epigástrica e alterações visuais. 
Está com 35 semanas de gravidez, pressão arterial de 170 x 110 
mmHg, útero com tônus normal, dinâmica ausente, altura uterina 
de 29cm, frequência cardíaca fetal de 136 bpm. O diagnóstico 
provável e conduta são: 
 

(A) Eclâmpsia; administar sulfato de magnésio e hidralazina e 
interromper a gravidez. 

(B) Iminência de eclâmpsia; administrar hidralazina e indicar a 
cesárea imediatamente. 

(C) Pré-eclâmpsia grave; realizar o parto cesárea 
imediatamente. 

(D) Iminência de eclâmpsia; administrar sulfato de magnésio e 
hidralazina e interromper a gravidez. 

 

84.   Secundigesta, 31 anos, na 24ª semana apresentou teste de 

tolerância à glicose (TTG 75g) alterado, tendo sido instituída 
nesse momento uma dieta para diabetes com 2.000Kcal e 
atividade física (caminhada – 150 minutos/semana). Com 29 
semanas, a gestante realiza ultrassonografia, que mostra 
crescimento fetal no percentil 90 e polidrâmnio, e traz o controle 
glicêmico da última semana, conforme tabela a seguir: 
 

 Dia 1 Dia 3 Dia 5 Dia 7 

Jejum (mg/dL) 97 96 99 101 

1h pós-café (mg/dL) 139 136 142 141 

1h pós-almoço (mg/dL) 150 144 141 138 

1h pós-jantar (mg/dL) 153 140 134 137 

Hbglicada (%) 6,5 

 

Considerando o quadro atual, a conduta é:  
 

(A) Diminuir a dieta para 1.800Kcal e intensificar a atividade 
física. 

(B) Manter a dieta, atividade física e associar glibenclamida. 

(C) Manter a dieta, atividade física e associar o uso de insulina. 

(D) Manter a dieta e a atividade física. 



 

16 Teste de Progresso – Grupo de Consórcios Paulista - setembro/2019 

85.   Mulher, 30 anos, sem morbidades, com antecedente 

obstétrico de parto pré-termo (24ª semana) na primeira gravidez e 
de três abortamentos tardios nas gestações subsequentes. 
Atualmente está na 13ª semana de gravidez, sem queixas. 
Realizou exames de rotina de pré-natal (normais) e 
ultrassonografia de primeiro trimestre, com morfologia fetal e 
transluscência nucal normais. Com base no antecedente 
obstétrico da gestante e no resultado dos exames, a melhor 
conduta é: 

 

(A) Prescrever inibina e progesterona a partir da 16ª semana. 

(B) Prescrever progesterona vaginal com 20 semanas. 

(C) Medir o comprimento do colo com ultrassom mensalmente. 

(D) Realizar cerclagem cervical entre 14-16 semanas. 

 

86.   Primigesta, 28 anos de idade, gestação de 11 semanas, 

apresenta queixa de cólica em baixo ventre e sangramento 
vaginal de moderada intensidade há dois dias. Ao exame, 
encontra-se febril (37,8°C), PA: 110 x 70 mmHg e FC: 108bpm. 
Ao exame especular, observa-se grande quantidade de sangue 
vivo em fundo de saco vaginal, com odor fétido e orifício interno 
do colo uterino pérvio para 1 polpa digital. Nesse caso, a conduta 
é: 

 

(A) Realizar esvaziamento uterino e antibioticoterapia. 

(B) Solicitar ultrassonografia e manter observação. 

(C) Iniciar antibioticoterapia e manter observação. 

(D) Realizar apenas aspiração manual intrauterina. 

 

87.   Primigesta, 37 semanas de gravidez, comparece ao pronto 

atendimento da maternidade por dor abdominal de forte 
intensidade, acompanhada por sangramento vaginal de coloração 
viva, em moderada quantidade. Exame físico: PA = 100/60 mmHg, 
hipertonia uterina, FCF = 80 bpm, especular com sangramento 
pelo orifício externo em moderada quantidade, com coágulos. 
Toque: colo dilatado 4cm, bolsa íntegra. Considerando o caso 
descrito, a hipótese diagnóstica e a melhor conduta são: 

 

(A) Placenta prévia; ultrassonografia e cardiotocografia. 

(B) Placenta prévia e sofrimento fetal; cesárea. 

(C) Descolamento prematuro de placenta e sofrimento fetal; 
amniotomia e cesárea. 

(D) Descolamento prematuro de placenta; indução do trabalho 
de parto. 

 

88.   Primigesta, 29 anos, 33 semanas, pré-natal sem 

intercorrências. Procura pronto atendimento com queixa de dor 
em hipogástrio há 3 horas. Ao exame físico, bom estado geral, 
sinais vitais normais, altura uterina de 31cm, feto cefálico, FCF = 
140 bpm, dinâmica uterina de 3 contrações em 10 minutos, com 
50 segundos de duração, rítmicas, dolorosas. Ao exame de toque: 
colo médio com 3cm, medianizado, bolsa íntegra, cefálico, -2. 
Nesse caso, o próximo passo no cuidado da gestante é 
prescrever: 

 

(A) Terbutalina, sulfato de magnésio e corticoterapia. 

(B) Nifedipina, corticoterapia e profilaxia para Estreptococo do 
grupo B. 

(C) Indometacina, corticoterapia e antibioticoterapia para 
corioamnionite. 

(D) Atosibano, sulfato de magnésio e profilaxia para 
Estreptococo do grupo B. 

 

 

 

89.   Primigesta, 20 anos de idade, 24 semanas de gestação, 

retorna para checar exames da rotina de pré-natal. Dentre eles, o 
teste não treponêmico mostrou-se positivo na titulação 1:256 e 
teste treponêmico reagente. Frente a este resultado, qual seria a 
conduta? 

 

(A) Tratamento com penicilina benzatina, 2.400.000UI, 
intramuscular, semanalmente, por 3 semanas. Controle com 
VDRL mensal após o tratamento. 

(B) Tratamento com penicilina benzatina, 2.400.000UI, 
intramuscular, semanalmente, por 3 semanas. Controle com 
FTA-Abs mensal após o tratamento. 

(C) Tratamento com penicilina benzatina 2.400.000UI, 
intramuscular, semanalmente, por 2 semanas. Controle com 
VDRL mensal após o tratamento. 

(D) Tratamento com penicilina benzatina 2.400.000UI, 
intramuscular, semanalmente, por 2 semanas. Controle com 
FTA-Abs mensal após o tratamento. 

 

90.   Secundigesta, 28 anos, fumante de 20 cigarros/dia, idade 

gestacional 38 semanas, apresenta-se em trabalho de parto com 
dinâmica uterina = 3 contrações de 40 segundos, moderadas, em 
10min. Ao toque, colo uterino com 3cm de dilatação, esvaecido 
80%, cefálico alto e fixo, com saída de líquido meconial. A 
monitorização fetal está representada na imagem a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tipo de desacelerações da frequência cardíaca fetal e a conduta 
neste caso são, respectivamente: 

 

(A) Tardia, expectante. 

(B) Precoce, cesárea imediata. 

(C) Tardia, cesárea imediata. 

(D) Precoce, expectante. 

 

91.   Nuligesta, 28 anos de idade, procura atendimento por estar 

sem menstruar há 7 meses. Traz exames de TSH e prolactina 
dentro dos limites de normalidade e teste de gravidez negativo. 
Continuou sem menstruar após ter utilizado progestagênio por 10 
dias. Exame físico sem alterações. Nesse caso, a conduta para 
estabelecer a melhor hipótese diagnóstica é: 

 

(A) Realizar um ciclo com pílula hormonal combinada e, se 
apresentar sangramento uterino, solicitar gonadrofinas para 
diagnóstico de falência ovariana. 

(B) Realizar um ciclo com pílula hormonal combinada e, se não 
apresentar sangramento uterino, solicitar gonadrofinas para 
diagnóstico de Amenorreia hipotalâmica. 

(C) Realizar um ciclo com pílula hormonal combinada e se 
apresentar sangramento uterino por se tratar de Síndrome 
de Asherman. 

(D) Solicitar testosterona total e livre, SDhEA e HOMA-IR, que 
estarão alterados por se tratar de síndrome do ovário 
policístico. 



 

Teste de Progresso – Grupo de Consórcios Paulista - setembro/2019 17 

92.   Mulher, 42 anos de idade, G4P4, com diagnóstico 

histopatológico de endometriose peritoneal superficial realizado 
durante cirurgia de laqueadura tubária há 2 anos. Procura 
Unidade Básica de Saúde para rotina ginecológica. Relata ciclos 
menstruais regulares, com fluxo menstrual pouco aumentado e 
dismenorreia moderada não incapacitante. Nega outras queixas 
ginecológicas. Em relação ao acompanhamento da paciente, é 
correto afirmar que: 

 

(A) O médico deverá solicitar ultrassonografia transvaginal 
anual. 

(B) A dosagem sérica de antígeno carcinogênico 125 (CA125) é 
indispensável. 

(C) A avaliação deverá ser realizada pela história clínica e 
exame ginecológico. 

(D) A paciente deverá ser encaminhada para centro 
especializado de referência. 

 

93.   Mulher, 18 anos de idade, iniciou vida sexual e deseja 

orientação para anticoncepção. Refere cefaleia frequente com 
duração de 4 a 6 horas, pulsátil, latejante, unilateral associada a 
náusea e, às vezes, vômitos, com sensibilidade a luz. Nega 
antecedente familiar de trombose venosa. A opção de 
anticoncepção mais indicada é: 

 

(A) Anel vaginal 

(B) Hormonal Injetável mensal 

(C) Hormonal oral combinada 

(D) Hormonal oral com progestágeno 

 

94.   Mulher, 52 anos de idade, menopausa há três anos, 

submetida a exérese de fibroadenoma de mama há 10 anos. 
Antecedente familiar de irmã com câncer de mama. Refere 
intensos fogachos e interroga seu médico a respeito da 
possibilidade de realizar Terapia Hormonal (TH). Qual seria a 
melhor orientação a ser dada para esta paciente? 

 

(A) Discutir com a paciente os riscos e benefícios da TH. 

(B) Os fogachos justificam a TH, independentemente dos 
antecedentes. 

(C) O fibroadenoma, apesar de sua benignidade, contraindica a 
TH. 

(D) Antecedentes familiares de câncer de mama sempre 
contraindicam a TH. 

 

95.   Mulher, 50 anos de idade, chega à Unidade Básica de 

Saúde com queixa de perda urinária, precedida de vontade súbita 
de urinar, associada a dispareunia e diminuição de lubrificação 
vaginal. Nega que essa perda seja relacionada aos esforços. 
Como comorbidades, apresenta diabetes mellitus tipo 2, 
controlado com metformina e dieta. Ao exame ginecológico, 
apresenta hipotrofia vulvar, manobra de Valsalva negativa e 
região genital sem lesões. A hipótese diagnóstica e a conduta 
são: 

 

(A) Incontinência Urinária de Esforço/Síndrome Climatérica; 
tratamento comportamental. 

(B) Síndrome da Bexiga Hiperativa/Atrofia vulvovaginal; 
tratamento clínico e fisioterápico. 

(C) Incontinência Urinária Mista/Síndrome Climatérica; 
tratamento clínico. 

(D) Síndrome da Bexiga Hiperativa/Atrofia vulvovaginal; 
tratamento cirúrgico com sling. 

 

96.   Mulher, 32 anos de idade, identificou um nódulo na mama 

esquerda há 6 meses, que manteve o mesmo tamanho nesse 
período. Realizou mamografia que demonstrou lesão nodular 
única, ovalada, com margens bem definidas no quadrante 
superior externo. O exame físico revelou ausência de gânglios 
palpáveis, nódulo firme de aproximadamente 2cm de diâmetro, 
móvel, superfície regular, consistência elástica, indolor à palpação. 
Nesse caso, a hipótese diagnóstica mais provável e a conduta 
inicial são: 

 

(A) Cisto de mama; realizar punção por agulha grossa. 

(B) Tumor filoide; realizar ultrassonografia de mamas. 

(C) Adenocarcinoma de mama; realizar biópsia. 

(D) Fibroadenoma de mama; realizar ultrassonografia de 
mamas. 

 

97.   Nuligesta, 49 anos de idade, sem desejo de engravidar. 

Ciclos menstruais regulares, foi submetida à ultrassonografia 
endovaginal de rotina com útero de volume 140cm3 (média até 
120cm3), miométrio regular apresentando mioma intramural com 
20mm no maior diâmetro, endométrio regular trilaminar de 
espessura 8mm (normal na fase proliferativa até 14mm), ovário 
direito com volume 8cm3 (normal até 10cm3) e ovário esquerdo 
com volume de 9cm3 com cisto anexial único, não septado, 
hipoecogênico medindo 23x24x19mm. A citologia oncótica, 
mamografia, hemograma, coagulograma, glicose sérica, TSH, T4 
livre, urina tipoI, colesterol e frações estão com valores normais. A 
conduta a ser adotada é: 

 

(A) Miomectomia e ooforoplastia 

(B) Contraceptivo hormonal contínuo 

(C) Histerectomia e ooforoplastia 

(D) Expectante 

 

98.   Mulher, 30 anos de idade, G3P2A1, com queixa de 

corrimento vaginal com odor desagradável. Relata que sempre 
teve odor vaginal, mas nos últimos 3 meses ficou mais intenso no 
período menstrual e após as relações sexuais. Refere que 
recentemente fez tratamento com creme vaginal de metronidazol 
por 10 dias, porém sem melhora. Nega febre, dor ao ato sexual 
ou dificuldades para urinar. Exame ginecológico: corrimento 
vaginal em pequena quantidade, branco-acinzentado com odor 
intenso ao teste com KOH 10%. Nesse caso, a hipótese 
diagnóstica, o pH vaginal e o tratamento são: 

 

(A) Vaginose Citolítica; > 4,5; Metronidazol via oral. 

(B) Vaginose Bacteriana; > 4,5; Fosfato de Clindamicina. 

(C) Vaginose Bacteriana; < 4,5; Metronidazol via oral. 

(D) Vaginose Citolítica; < 4,5; Borato de Sódio. 
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99.   Mulher, 28 anos de idade, G3P3, último parto há 2 anos, 

casada, em uso de anticoncepcional oral, comparece a consulta 
solicitando realização de esterilização cirúrgica. Nega 
comorbidades, nega queixas e apresenta exame físico e 
ginecológico normais. A laqueadura tubária poderá ser realizada 
nas seguintes condições: 

 

(A) Aconselhamento prévio por equipe multidisciplinar, registro 
de expressa vontade pela paciente e observação do prazo 
mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato 
cirúrgico. 

(B) Aconselhamento prévio por equipe multidisciplinar, 
consentimento expresso de ambos os cônjuges e 
observação do prazo mínimo de 42 dias entre a 
manifestação da vontade e o ato cirúrgico. 

(C) Aconselhamento prévio por equipe multidisciplinar, 
consentimento expresso de ambos os cônjuges e 
observação do prazo mínimo de 60 dias entre a 
manifestação da vontade e o ato cirúrgico. 

(D) Aconselhamento prévio por equipe multidisciplinar, registro 
de expressa vontade pela paciente e observação do prazo 
mínimo de 42 dias entre a manifestação da vontade e o ato 
cirúrgico. 

 

100.   Mulher, 33 anos de idade, apresenta citologia cervical 

compatível com lesão intraepitelial de baixo grau (LIEBG/LSIL). 
De acordo com as orientações do Instituto Nacional do Câncer 
(INCA), como deve ser o seguimento desta mulher? 

 

(A) Repetir a citologia imediatamente e, se persistir a alteração, 
encaminhar para colposcopia. 

(B) Repetir a citologia em 6 meses e, se persistir a alteração, 
encaminhar para colposcopia. 

(C) Ser encaminhada para a colposcopia imediata. 

(D) Colher exame de detecção de DNA-HPV. 

 

101.   Conforme normatização vigente do SUS, as Redes de 

Atenção à Saúde (RAS) são entendidas como entrelaçamentos 
organizativos entre ações e serviços de saúde com diferentes 
densidades tecnológicas, integradas por meio de sistemas de 
apoio técnico, logístico e gestão, com a finalidade de: 

 

(A) Garantir a integralidade do cuidado. 

(B) Aumentar a eficiência da gestão municipal. 

(C) Ofertar mais serviços pelo SUS. 

(D) Compor uma rede de atenção secundária. 

 

102.   As doenças cardiovasculares e cerebrovasculares 

continuam sendo a principal causa de morte nos países 
desenvolvidos. No entanto, suas taxas de mortalidade vêm 
diminuindo nas últimas décadas em razão de ações de prevenção 
e melhor tratamento. A ação e o respectivo nível de prevenção 
capaz de reduzir a morbimortalidade por acidente vascular 
encefálico (AVE) são: 

 

(A) Evitar iatrogenia; prevenção terciária. 

(B) Diagnóstico precoce do AVE; prevenção primária. 

(C) Tratamento precoce do AVE; prevenção secundária. 

(D) Redução da ingestão de sal; prevenção secundária. 

 

 

 

 

 

103.   No Brasil, o perfil de morbimortalidade passou do 

predomínio de doenças infectocontagiosas para o predomínio de 
doenças crônicas não transmissíveis. Esse fenômeno é 
denominado: 
 

(A) Falácia ecológica 

(B) Perfil de morbimortalidade da população 

(C) Transição epidemiológica 

(D) Evolução natural das doenças 

 

104.   Homem, 32 anos, comparece à Unidade Básica de Saúde 

com queixas de náuseas e vômitos há 5 dias. Teve diagnóstico 
recente de tuberculose pulmonar e iniciou, há 20 dias, o uso de 
rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol (quatro 
comprimidos em jejum), mas suspendeu a medicação desde que 
os sintomas surgiram. Exame físico: desidratado, sem outras 
alterações. Após hidratação venosa na própria UBS, a conduta, 
com base nas recomendações do Ministério da Saúde, é: 
 

(A) Prescrever sintomáticos, reintroduzir os medicamentos um a 
um e acompanhar com dosagem seriada de 
aminotransferases (ALT/AST). 

(B) Encaminhar para hospital de referência secundária, pois a 
medicação deverá ser reintroduzida em regime de 
internação. 

(C) Prescrever medicação sintomática, manter a medicação 
suspensa por mais 7 dias e reintroduzir, orientando que seja 
tomada com o café da manhã. 

(D) Prescrever sintomáticos, solicitar dosagem de 
aminotransferases (ALT/AST) e reintroduzir a medicação, 
orientando que seja tomada duas horas após o café da 
manhã. 

 

105.   Na organização do processo de trabalho das equipes de 

saúde da família, as equipes de apoio matricial (NASF – Núcleo 
Ampliado de Saúde da Família) têm como responsabilidade: 
 

(A) A gestão do cuidado das famílias da área de abrangência 
da equipe de saúde da família. 

(B) O atendimento básico integral às famílias da área de 
abrangência da equipe de saúde da família. 

(C) O planejamento e a execução das ações de saúde na área 
de abrangência da equipe de saúde da família. 

(D) O compartilhamento e apoio às práticas em saúde das 
equipes de saúde da família. 

 

106.   Gestante, 23 anos, na 35ª semana, em tratamento 
antirretroviral há 7 anos, sendo os últimos 3 anos em resgate. 
Nesta segunda gestação, apresentou efeitos adversos à 
zidovudina, interrompeu todos os medicamentos e abandonou o 
pré-natal. Deu entrada na Unidade de Urgência com quadro de 
sangramento vaginal, falta de ar e dores intensas em baixo ventre. 
Apresentava-se em mau estado geral e evoluiu com dispneia 
importante, saturação de O2 = 60%, necessitando de intubação 
orotraqueal, vindo a falecer após três horas. Aspirado pulmonar 
com BAAR positivo, radiografia de tórax com áreas de cavitações 
em ápice direito e hemograma com anemia. O preenchimento 
correto da Declaração de Óbito é: 
 

(A) Parte I: a – Insuficiência Respiratória Aguda; b – 
Tuberculose Pulmonar; c – AIDS; Parte II: Gestação na 35ª 
semana. 

(B) Parte I: a – Tuberculose Pulmonar; b – AIDS; c – Gestação 
na 35ª semana. Parte II: Insuficiência Respiratória Aguda. 

(C) Parte I: a – Insuficiência Respiratória Aguda; b – 
Tuberculose Pulmonar; c - Gestação na 35ª semana; 
Parte II: AIDS. 

(D) Parte I: a – Tuberculose pulmonar; b – Insuficiência 
Respiratória; c – Gestação na 35ª semana; Parte II: AIDS. 
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107.   Jovem, 15 anos, é atendida pelo médico de família de uma 
USF desde o seu nascimento. O médico conhece a família, que é 
bem estruturada e tem boas relações entre si. Ela vem ao 
atendimento com queixa de gripe. Durante a consulta, conta que 
está feliz, namorando um rapaz de 19 anos, que é usuário de 
drogas injetáveis e que mantém relação sexual com ele, com 
preservativo masculino. Além disso, conta que está usando 
cocaína quase diariamente com ele e que não vê nenhum 
problema, pois os pais não perceberam e continua indo bem na 
escola. Levando em conta o Código de Ética Médica, a medida 
mais cabível para o cuidado da jovem é: 

 

(A) Discutir os riscos com a jovem, mas não quebrar o sigilo 
médico, pois pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o 
médico não pode quebrar o sigilo nesta situação. 

(B) Não discutir essas questões com a jovem, pois é menor de 
idade e quebrar o sigilo médico contando a seus pais, já que 
não pode ter relações sexuais com maiores de 18 anos. 

(C) Discutir os riscos com a jovem e avisá-la que vai quebrar o 
sigilo médico contando a seus pais, já que corre risco, pois 
está usando drogas e é menor de 18 anos. 

(D) Discutir os riscos com a jovem, mas não quebrar o sigilo 
médico, pois ela está indo bem na escola e não tem 
nenhuma doença ou perda de funcionalidade por este 
motivo. 

 

108.   Um pesquisador diz que um determinado exame 

laboratorial tem sensibilidade de 98% para o diagnóstico de uma 
doença. Ele está dizendo que: 

 

(A) 98% dos indivíduos que não têm essa doença terão 
resultados negativos nesse exame. 

(B) 2% dos indivíduos que têm essa doença terão resultados 
negativos para ela. 

(C) 98% dos indivíduos que têm resultados positivos para essa 
doença serão verdadeiramente doentes. 

(D) 2% dos indivíduos que não têm essa doença terão 
resultados positivos para ela. 

 

109.   Mulher, 39 anos, trabalhadora de uma indústria alimentícia, 

comparece ao Serviço Especializado de Segurança e Medicina do 
Trabalho da empresa para exame médico periódico. Queixa-se de 
parestesias nas mãos, com piora noturna e limitação para 
preensão de objetos. Exerce sua atividade laboral executando 
movimentos repetitivos de flexão e extensão dos dedos e punhos. 
Duas manobras de exame físico para avaliar possível diagnóstico 
são:  

 

(A) Phalen e Eichoff 

(B) Finkelstein e Eichoff 

(C) Tinel e Finkelstein 

(D) Tinel e Phalen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110.   Jovem deu entrada na Unidade de Emergência com 

ferimentos na cabeça, nos braços e nas pernas. Durante a 
consulta com o médico de plantão, ela revelou que os ferimentos 
foram causados pelo marido. Nitidamente envergonhada e 
assustada, ela pediu ao médico que tratasse apenas os 
ferimentos e mantivesse a situação em segredo. Com relação à 
violência doméstica, a equipe deve notificar quando houver: 

 

(A) Suspeita ou confirmação de violência doméstica, 
configurando quebra de sigilo profissional. 

(B) Suspeita ou confirmação de violência doméstica, sem o 
risco de configurar quebra de sigilo profissional. 

(C) Confirmação por exame de corpo de delito de violência 
doméstica, sem o risco de configurar quebra de sigilo 
profissional. 

(D) Confirmação por exame de corpo de delito de violência 
doméstica, configurando quebra de sigilo profissional. 

 

111.   Homem, 30 anos, solteiro, vida sexual ativa e com 

diferentes parceiras nos últimos cinco anos, sem uso de 
preservativo na maioria das relações. Encontra-se assintomático, 
porém com exame VDRL positivo e teste rápido treponêmico 
reagente. A conduta é: 

 

(A) Tratamento com Penicilina G Benzatina 7.200.000 UI, 
controle de cura semestral por meio do FTA-Abs e orientar 
sobre o uso de preservativos nas relações sexuais. 

(B) Não é necessário tratamento, repetir o exame após um ano, 
pois o VDRL é inespecífico para o Treponema pallidum. 

(C) Tratamento com Penicilina G Benzatina 7.200.000 UI, 
esclarecer sobre a importância de trazer as parceiras 
sexuais para o aconselhamento, diagnóstico e tratamento. 

(D) Tratamento com Penicilina G Benzatina 2.400.000 UI, 
repetir o exame após um ano e orientar sobre o uso de 
preservativos nas relações sexuais. 

 

112.   O coeficiente de mortalidade perinatal tem sido 

recomendado como o indicador mais apropriado para análise da 
assistência obstétrica e neonatal e de utilização dos serviços de 
saúde, por dar maior visibilidade aos problemas existentes e para 
planejamento de ações e prevenção de morte fetal e neonatal. A 
mortalidade perinatal representa os óbitos ocorridos entre: 

 

(A) 22ª semana de gestação e até 7 dias após o nascimento. 

(B) 20ª semana de gestação e até 7 dias após o nascimento. 

(C) 22ª semana de gestação e até 5 dias após o nascimento. 

(D) 20ª semana de gestação e até 5 dias após o nascimento. 

 

113.   Caso A: paciente que, independentemente da idade e da 

situação vacinal, apresenta febre e exantema maculopapular 
acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: 
tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite. 

Caso B: paciente com quadro discreto de febre moderada, de 

início súbito, que dura de 2 a 3 dias, e sintomas generalizados 
inespecíficos (astenia, adinamia, anorexia, cefaleia e outros) e 
erupção cutânea papulovesicular, que se inicia na face, couro 
cabeludo ou tronco. 

 

Os casos A e B apresentam, respectivamente, características de 
casos suspeitos de: 

 

(A) Rubéola e varicela 

(B) Sarampo e varicela 

(C) Sarampo e rubéola 

(D) Rubéola e sarampo 
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114.   Homem, 66 anos, hígido, comparece à USF para vacinar-

se contra a gripe. Relata que viajará em um mês para uma região 
endêmica de febre amarela. No seu cartão de vacinação há 
somente o registro de um reforço de vacina dupla adulto, feito há 
oito anos. Considerando o esquema vacinal do idoso preconizado 
pelo Ministério da Saúde, a melhor conduta é: 

 

(A) Vacinar contra febre amarela e gripe no mesmo dia, 
informar que o cartão está incompleto e reagendar vacina 
para hepatite B. 

(B) Vacinar contra febre amarela e gripe no mesmo dia, 
informar que o cartão está incompleto e reagendar vacina 
para hepatite B e reforço da dupla adulto. 

(C) Vacinar contra gripe no mesmo dia, informar que o cartão 
está incompleto e reagendar, em cinco dias, vacina para 
febre amarela e hepatite B. 

(D) Vacinar contra febre amarela no mesmo dia, informar que o 
cartão está incompleto e reagendar, em cinco dias, vacina 
para gripe, hepatite B e dupla adulto. 

 

115.   Vinte pessoas foram atendidas em uma Unidade de 

Emergência com histórico de diarreia, náuseas, vômitos, dor 
abdominal e febre há poucas horas. O médico plantonista 
identificou que todas participaram de um almoço de 
confraternização, oferecido em restaurante, tendo como cardápio 
churrasco com carnes variadas e maionese. Considerando esse 
contexto, uma das condutas do médico deverá ser: 

 

(A) Encaminhar os pacientes para a Vigilância Sanitária para 
que realizem a formalização da notificação. 

(B) Orientar para prestarem queixa policial para investigação do 
surto, sendo esta a autoridade responsável  pela 
investigação e intervenção no estabelecimento. 

(C) Notificar o serviço de vigilância em saúde (Vigilância 
Epidemiológica e/ou Vigilância Sanitária). 

(D) Investigar as causas do surto junto ao órgão federal de 
saúde, para embasar o processo contra o restaurante. 

 

116.   A Norma Regulamentadora nº 32, lançada pelo Ministério 

do Trabalho por meio da Portaria nº 485/2005, estabelece as 
diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção 
e segurança à saúde dos trabalhadores nos serviços de saúde. 
Em relação ao uso dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI), é correto afirmar que: 

 

(A) O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos, 
trazendo agilidade e maior segurança durante a assistência 
à saúde, principalmente se o trabalhador estiver com feridas 
ou lesões nos membros superiores. 

(B) Os EPIs devem ser fornecidos gratuitamente pelo 
empregador; os trabalhadores não devem deixar o local de 
trabalho com eles e aqueles com possibilidade de exposição 
a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho 
adequada e em condições de conforto. 

(C) Descartáveis ou não, deverão estar à disposição em 
número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja 
garantido o imediato fornecimento ou reposição, ficando sob 
responsabilidade do trabalhador repor o EPI quando esse 
deixar de seguir as normas de biossegurança. 

(D) O trabalhador que realiza atividades em áreas onde existam 
fontes de radiações ionizantes deverá utilizar o dosímetro, o 
qual deverá estar calibrado e enviado para leitura em até 48 
horas na ocorrência ou suspeita de exposição acidental. 

 
 
 
 

117.   O financiamento do Sistema Único de Saúde é feito por 

meio de recursos oriundos das seguintes fontes: 

 

(A) Orçamento da Seguridade Social, impostos de estados e 
municípios. 

(B) Fundo Nacional de Saúde e Percentual de Renda em 
eventos esportivos. 

(C) Assembleia Legislativa e Impostos pagos pelas empresas. 

(D) Ministério da Saúde e Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira (CPMF). 

 

118.   Quanto aos segmentos sociais que compõem o Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), a alternativa correta de acordo com a 
lei 8.142/90 é: 

 

(A) 50% de usuário do SUS, 30% de trabalhadores do SUS e 
20% de gestores/prestadores de serviço de saúde. 

(B) 30% de usuário do SUS, 30% de trabalhadores do SUS e 
40% de gestores/prestadores de serviço de saúde. 

(C) 25% de usuário do SUS, 25% de trabalhadores do SUS e 
50% de gestores/prestadores de serviço de saúde. 

(D) 50% de usuário do SUS, 25% de trabalhadores do SUS e 
25% de gestores/prestadores de serviço de saúde. 

 

119.   No período prévio à implantação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), podemos afirmar que, em relação ao acesso aos 
serviços de saúde: 

 

(A) Pessoas estrangeiras só conseguiam atendimento nos 
serviços de saúde das entidades filantrópicas. 

(B) Todos os cidadãos brasileiros poderiam acessar 
gratuitamente os serviços de saúde dos hospitais 
conveniados às caixas de aposentadoria e pensão. 

(C) Os trabalhadores não formais tinham garantido o acesso 
aos serviços dos prestadores de saúde do sistema 
complementar gratuitamente. 

(D) Apenas os trabalhadores com vínculo empregatício tinham 
direito à assistência do Instituto Nacional de Assistência 
Médica da Previdência Social. 

 

120.   Estudante, 20 anos, comparece ao serviço de pronto 

atendimento ginecológico solicitando realização de testes 
sorológicos para doenças sexualmente transmissíveis. Na 
avaliação inicial, estava bastante ansiosa e, após hesitação inicial, 
referiu queixas depressivas há três meses, desde quando foi 
vítima de violência sexual em uma festa. Refere que estava 
embriagada, mas que se lembra sobre o evento e que ficou 
envergonhada quando acordou no local e notou o que havia 
ocorrido. Não procurou atendimento médico em um primeiro 
momento e nem contou a ninguém sobre o fato, com medo de 
julgamentos. Refere que já menstruou, mas que se sente 
constantemente triste e ansiosa, com medo de sair de casa, 
queda no rendimento acadêmico, com dificuldade de interagir 
com colegas e familiares, insônia e estar assustando-se com 
facilidade. Conta ainda que, quando dorme, frequentemente tem 
pesadelos e que se sente constantemente invadida por 
lembranças do evento. A hipótese diagnóstica mais provável é de 
transtorno: 

 

(A) depressivo maior 

(B) do estresse pós-traumático 

(C) de estresse agudo 

(D) de ansiedade generalizada 


