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INSTRUÇÕES 
 

• Verifique se este caderno de prova contém um total de 120 questões, numeradas de 1 a 120. 

• Caso contrário solicite ao fiscal da sala um outro caderno completo. 

• Para cada questão existe apenas UMA resposta correta. 

• Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher uma resposta. 

• Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 
 

VOCÊ DEVE: 
 

• Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão a que você está respondendo. 

• Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu. 

• Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS fazendo um traço bem forte no quadrinho que 
aparece abaixo dessa letra. 

 

ATENÇÃO 

 

• Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

• Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa 
questão. 

• Responda a todas as questões. 

• Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de aparelhos eletrônicos. 

• Você terá 4h (quatro horas) para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas. 
 

"Direitos autorais reservados. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia". 
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1.   Uma mulher branca de 58 anos, de descendência norte-

europeia, apresenta uma história de 2 meses de aumento de 
fadiga, dificuldade de deambulação e déficits de memória. A 
história familiar apresenta doença autoimune. Os achados 
laboratoriais destacam uma anemia macrocítica, uma redução 
acentuada na vitamina B12 sérica e a presença de anticorpos 
anticélulas parietais. Analise a fotomicrografia abaixo e assinale a 
alternativa que estiver indicando a célula da mucosa gástrica 
associada à redução acentuada na vitamina B12 e aos anticorpos 
anticélulas parietais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fonte: http://www.histologyguide.com) 

 

(A) Letra A 

(B) Letra B 

(C) Letra C 

(D) Letra D 

 

2.   “A anatomia macroscópica subdivide o estômago em quatro 

regiões. A cárdia circunda o orifício esofágico; o fundo gástrico 
fica acima do nível de uma linha horizontal traçada através do 
óstio cárdico (orifício esofágico); o corpo gástrico fica abaixo 
dessa linha e a porção pilórica, a região em formato de funil que 
leva ao piloro. A porção pilórica é uma região distal estreita de 
esfíncter entre o estômago e o duodeno. Do ponto de vista 
histológico podemos dividir o estômago em apenas três regiões. 
Essas três regiões não consideram apenas a localização, mas 
também os tipos de glândulas que ocorrem na mucosa gástrica”. 

Com base nas informações do enunciado, analise a 
fotomicrografia abaixo e assinale a alternativa que estiver 
indicando a região da mucosa gástrica correspondente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fonte: http://www.histologyguide.com) 

 

(A) Região do corpo 

(B) Região do fundo 

(C) Região cárdia 

(D) Região pilórica 

 

 

3.   As células principais da mucosa gástrica são células típicas 

secretoras de proteínas, são responsáveis pela síntese de 
pepsinogênio, que em meio ácido é convertido em pepsina. A 
quantidade abundante de RER no citoplasma basal confere a 
essa parte da célula uma aparência basófila, enquanto o 
citoplasma apical é eosinófilo, devido à existência das vesículas 
secretoras, também denominadas grânulos de zimogênio, uma 
vez que contêm precursores enzimáticos. 

Tomando como referência as informações do enunciado, 
identifique na fotomicrografia abaixo a célula principal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fonte: http://www.histologyguide.com) 

 

(A) Célula indicada pela letra A. 

(B) Célula indicada pela letra B. 

(C) Célula indicada pela letra C. 

(D) Célula indicada pela letra D. 

 

4.   Clodoaldo, 66 anos, agricultor, é chagásico crônico há pelo 

menos 5 anos. Apesar da infecção ser acompanhada desde a 
fase aguda, foi obsevado apenas uma cardiomegalia leve que não 
interfere nas atividades diárias do paciente. Como podemos 
classificar a doença do paciente? 

 

(A) Oligossintomática 

(B) Determinada 

(C) Assintomática 

(D) Indeterminada 
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5.   Uma senhora de 62 anos de idade, IMS, previamente hígida, 

foi picada por uma abelha de uma colmeia em seu jardim, o que 
já havia acontecido várias vezes durante o verão. Alguns minutos 
após a última picada, ela começou a se queixar de coceira nas 
mãos, pés e virilha, acompanhada por cãibra abdominal. Logo 
após ela caiu desmaiada com respiração ofegante, entrou em 
colapso e perdeu a consciência. Seu marido, um médico, 
percebeu que a respiração estava taquipneica e apresentava 
edema em seus lábios e pálpebras; ela estava pálida e havia um 
eritema em seu pescoço e braços. Ao exame, seu batimento 
podia ser sentido, porém sua pulsação radial estava muito fraca. 
Seu marido imediatamente administrou adrenalina via I.M., um 
anti-histamínico, (inibidor do receptor H1) I.V. e hidrocortisona. 
Ela recobrou a consciência e seu ritmo respiratório diminuiu. IMS 
não tinha história de reações adversas ao veneno de abelha, 
alimentos ou antibióticos; não havia também histórico de asma, 
rinite alérgica ou dermatite atópica. No dia seguinte ela estava 
completamente recuperada. Os resultados das investigações 
encontram-se no quadro abaixo: 

 

Investigação Resultado 

Células Brancas 7.5 (normalidade: 4 - 11) x 109/L 

Neutrófilos 4.4 (normalidade: 2 - 7.5) x 109/L 

Eosinófilos 0.40 (normalidade: 0.4 - 0.44) x 109/L 

Linfócitos 2.4 (normalidade: 1.6 - 3.5) x 109/L 

Plaquetas 296 (normalidade: 150 - 400) x 109/L 

 

Com base no caso relatado, trata-se de um caso clássico de: 

 

(A) Hipersensibilidade Retardada (tipo IV de Gel e Coombs), 
que deverá ser confirmado após a realização de teste 
cutâneo de exposição aos antígenos ou Patch Test. 

(B) Doença do Soro, que deverá ser confirmado através da 
dosagem de IgG total no soro da paciente. 

(C) Atopia mediado por IgE, que deve ser confirmado através 
da dosagem desta imunoglobulina e encaminhamento da 
paciente para realização de teste cutâneo contra alérgenos 
– Prick Test. 

(D) Reação de Arthus com deposição de complexo antígeno-
anticorpo e inflamação imediata. 

 

6.   Maria Paula, 45 anos, apresenta-se ao consultório médico 

relatando importante perda de peso (aproximadamente 7 quilos 
em 3 meses), fadiga, redução do pelo corporal nas axilas e 
regiões púbicas e ausência de menstruação nos últimos 3 meses, 
com teste de gravidez negativo. Ao exame físico apresentava-se 
emagrecida, olhos profundos e redução do turgor da pele. Em 
posição supina, a PA era de 90/60 mmHg e a FC era de 95 
batim/min; na posição ereta a PA era de 70/35 mmHg e FC: 120 
batim/min. Apresenta hiperpigmentação nos mamilos e nos vincos 
da palma da mão. Exames sanguíneos laboratoriais revelaram: 
Na+: 125 mEq/L (Ref. 140 mEq/L); K+: 5,7 mEq/L (Ref. 4,5 
mEq/L); Osmolaridade: 265 mOsm/L (Ref. 290 mOsm/L); Glicose 
em jejum: 50 mg/dL (Ref. 70 – 100 mg/dL); Cortisol: reduzido; 
Aldosterona: reduzida; ACTH: elevado; pH arterial: 7,32 (Ref. 7,4); 
HCO3-:18 mEq/L (Ref: 24 mEq/L).  

A disfunção em qual dos locais abaixo poderia justificar o quadro 
clínico? 

 

(A) Córtex da adrenal 

(B) Seguimentos distais do néfron 

(C) Medula da adrenal 

(D) Hipotálamo 

 

 

7.   Em relação às causas atribuídas para a infertilidade 

masculina, podemos afirmar: 

 

(A) Microdeleções na região Yp são encontradas em uma 
proporção significativa dos homens com baixa contagem de 
espermatozoide, que vão desde casos de azoospermia até 
oligospermia grave. 

(B) Deleções de novo de AZFc podem ser a causa da 
azoospermia não obstrutiva e da oligozoospermia severa. 

(C) No braço longo do cromossomo Y (Yq), localizam-se duas 
regiões (AZFa e AZFb), importantes na fertilidade masculina 
por apresentar genes que são expressos na 
espermatogênese. 

(D) As áreas do Yp, responsáveis pela espermatogênese, foram 
denominadas de Fatores de Azoospermia - AZF. 

 

8.   Paciente do sexo feminino, 45 anos, apresenta-se em 

Unidade de Pronto Atendimento com queixa de perda da 
sensibilidade nas mãos. Ao exame físico foram evidenciados 
nódulos eritemato-acastanhados, com aspecto de queloides ou 
fibromas. Foi realizada uma biópsia com achados histopatológicos 
de macrófagos com citoplasma repleto de bacilos de Hansen, 
formando acúmulos denominados Globias. O diagnóstico 
definitivo é: 

 

(A) Hanseníase Dimorfa 

(B) Hanseníase Virchowiana 

(C) Hanseníase Tuberculoide 

(D) Hanseníase Indeterminada 

 

9.   Paciente do sexo feminino, 45 anos, apresenta-se em 

Unidade de Pronto Atendimento com oligúria. Relata que está em 
tratamento para herpes simples com Aciclovir há quatro dias, e 
que há 48 horas não consegue urinar. Foram solicitados exames 
laboratoriais que sugeriram o diagnóstico de necrose tubular 
aguda. Sobre o padrão de lesão encontrado na necrose tubular 
aguda, é correto afirmar que: 

 

(A) São observados glomérulos fibrinóticos e com depósito de 
material purulento em alça capilar. 

(B) Nos glomérulos são evidenciadas áreas de esteatonecrose 
e células com cariorrexe. 

(C) Os túbulos são dilatados e hialinizados. Os glomérulos são 
atróficos e repletos de macrovesículas de colesterol. 

(D) São evidenciadas áreas de isquemia glomerular e células 
necróticas, que são eliminadas sob a forma de cilindros. 

 

10.   Dietas vegetarianas e veganas são compostas basicamente 

de frutas, folhas, legumes, cereais, leguminosas, nozes e 
sementes. Na dieta vegana não entra qualquer alimento de 
origem animal, incluindo mel. Na vegetariana não se come carne, 
aves, peixes e frutos do mar. Existem vitaminas praticamente 
inexistentes em alimentos de origem vegetal e, se não 
suplementadas, os indivíduos podem apresentar fraqueza, fadiga 
e anemia trazendo alterações metabólicas principalmente nos 
lipídeos. Qual das vitaminas está associada a essas dietas? 

 

(A) Vitamina B12 

(B) Vitamina A 

(C) Vitamina D 

(D) Vitamina B1 
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11.   Indivíduos submetidos a cirurgia bariátrica na técnica de 

bypass gástrico em Y-de-Roux (BGYR) têm vários benefícios 
metabólicos pós-cirurgia como: redução dos níveis de colesterol, 
LDL-colesterol, triglicerídeos e glicemia. Porém, com o passar do 
tempo há diminuição de absorção de micronutrientes (vitaminas e 
minerais) que consequentemente pode levar o paciente a uma 
diminuição da concentração de hemoglobina e eritropoiese 
ineficaz, com redução número de hemácias, levando o paciente à 
anemia. Essa anemia deve-se à deficiência de qual 
micronutriente? 

 

(A) Cálcio e vitamina D 

(B) Vitamina B1 

(C) Magnésio 

(D) Vitamina B12 

 

12.   Paciente com 55 anos de idade é encaminhado para 

hospital com queixas de apresentar nos últimos 5 dias tosse não 
produtiva, febre (superior a 38ºC, aferida pelo próprio paciente), 
inflamação de garganta, cansaço e dificuldades respiratórias. O 
paciente relata viagem à China há 20 dias. No exame clínico 
apresentou febre de 38,2ºC, pressão arterial normal, frequência 
respiratória de 30 rpm e crepitações na ausculta pulmonar. Foi 
solicitado hemograma, que apresentou linfopenia, e TC de tórax, 
que apresentou opacidades com atenuação em vidro-fosco 
multifocais, bilateralmente. Tendo em vista o quadro clínico e as 
informações epidemiológicas, o diagnóstico presuntivo de 
infecção por SARS-CoV-2 foi estabelecido. Sendo solicitado 
exame de material de mucosa nasal para confirmação. Em 
relação às características do vírus associado a essa infecção, 
assinale abaixo a alternativa correta: 

 

(A) Trata-se de vírus da família Coronaviridae, não-envelopado, 
com RNA de dupla fita (dsRNA), cuja proteína de superfície 
S se liga ao receptor ACE2 da célula do hospedeiro. 

(B) Trata-se de vírus da família Coronaviridae, envelopado, com 
RNA de simples fita (ssRNA), cuja proteína de superfície S 
se liga ao receptor ACE2 da célula do hospedeiro. 

(C) Trata-se de vírus da família Coronaviridae, envelopado, com 
RNA de simples fita (ssRNA), cuja proteína de superfície S 
se liga à molécula de CD4 da célula do hospedeiro. 

(D) Trata-se de vírus da família Coronaviridae, não-envelopado, 
com DNA de dupla fita (dsDNA), cuja proteína de superfície 
S se liga ao receptor ACE2 da célula do hospedeiro. 

 

13.   JFP, 25 anos, portador de Anemia Falciforme, iniciou quadro 

doloroso leve em MID. Não apresentava febre, queixas urinárias 
ou cardiorrespiratórias. Como a dor estava leve, iniciou 
Ibuprofeno 3x/dia, intercalando com paracetamol também 3x/dia. 
Por causa do calor achou melhor iniciar hidratação via oral. Você 
acha que a conduta tomada é correta e tem base fisiopatológica? 

 

(A) Sim, as crises dolorosas decorrem da falcização em 
microcirculação e consequente isquemia e processo 
inflamatório local. A desidratação é um importante fator 
desencadeante. 

(B) Não, as crises dolorosas são causadas pela liberação de 
citocinas por agentes bacterianos e o tratamento correto é 
iniciar antibioticoterapia o mais breve possível. 

(C) Não, as crises dolorosas são causadas por crises hiper 
hemolíticas e o tratamento correto é a transfusão de 
sangue. 

(D) Não, o uso de anti-inflamatório é contraindicado, já que não 
tem nenhuma ação sobre as crises dolorosas. 

 

 

 

14.   A meningomielocele leva à exposição da medula ao 

ambiente externo. Trata-se de uma malformação de alta 
incidência em todo o mundo. Indivíduos afetados pela doença 
podem apresentar graus variados de déficit motor, incontinência 
fecal e urinária, além de alterações do sistema nervoso central 
decorrentes da herniação dos elementos da fossa posterior para o 
canal medular. Esse complexo de malformações do sistema 
nervoso central, conhecida como malformação de Arnold-Chiari 
do tipo 2, pode levar a uma dilatação progressiva dos ventrículos 
cerebrais, tornando necessária uma derivação ventrículo-
peritoneal para tratamento da hidrocefalia. 

A malformação a que o texto se refere é proveniente de distúrbio 
em qual evento do desenvolvimento embrionário? 

 

(A) Formação do canal neuroentérico 

(B) Fechamento do processo notocordal 

(C) Fechamento do tubo neural 

(D) Gastrulação 

 

15.   Infecções virais têm sido associadas ao desenvolvimento de 

doenças autoimunes como diabetes melito tipo 1 e esclerose 
múltipla. No caso da esclerose múltipla, há uma associação com 
infecção pelo vírus Epstein-Barr. A explicação para esta 
associação imunológica é: 

 

(A) Neurônios infectados pelo vírus Epstein-Barr atraem células 
inflamatórias do sistema imune inato, como as dendríticas, 
que causam a desmielinização do neurônio. 

(B) Neurônios infectados pelo vírus Epstein-Barr processam 
antígenos pela via do proteossomo e expressam antígenos 
virais que são reconhecidos por linfócitos T auxiliares, 
causando a morte destes neurônios. 

(C) A semelhança da estrutura molecular entre antígenos do 
vírus Epstein-Barr e da bainha de mielina do neurônio e a 
presença de determinados genes MHC/HLA, facilitam a 
apresentação e reconhecimento de antígenos próprios pelo 
complexo TCR de linfócitos T citotóxicos. 

(D) O vírus Epstein-Barr, durante seu ciclo de replicação, causa 
alterações em proteínas neuronais, transformando-as em 
neoantígenos. 

 

16.   As novas ferramentas moleculares de identificação de 

variantes genéticas associadas ao desenvolvimento de 
neoplasias, aliadas a novas abordagens terapêuticas mutação-
dependente tornaram possível a identificação de indivíduos 
portadores de síndrome de câncer familial. Durante o 
aconselhamento oncogenético é possível: 

 

(A) Aguardar o seguimento cirúrgico e adjuvante para a 
realização de análise molecular do paciente e seus 
familiares. 

(B) Usar a técnica de FISH para identificar a síndrome de 
câncer familial através das características tumorais, na fase 
diagnóstica. 

(C) Solicitar avaliação de painéis de genes selecionados na 
fase de comunicação de fatos médicos e com base na 
história familial de 3 gerações. 

(D) Identificar indivíduos em risco e, através de análise 
molecular direcionada, realizar procedimentos terapêuticos 
profiláticos na fase de cálculo de risco e seguimento. 
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17.   Durante a pandemia causada pelo Coronavírus, três tipos de 

testes para diagnóstico e/ou detecção de imunidade à COVID19 
podem ser realizados: detecção de antígenos virais em material 
biológico do trato respiratório por RT-PCR (reverse transcription 
polymerase chain reverse) e detecção de anticorpos das classes 
IgM e IgG contra o vírus no sangue do paciente. Baseado nos 
resultados encontrados nas alternativas abaixo, assinale a mais 
provável: 

 

(A) RT-PCR positivo; IgM positivo; IgG negativo: paciente nos 
estágios iniciais da infecção. 

(B) RT-PCR positivo; IgM negativo e IgG negativo: paciente no 
estágio tardio da infecção. 

(C) RT-PCR negativo; IgM negativo; IgG positivo: paciente com 
infecção ativa. 

(D) RT-PCR positivo; IgM positivo; IgG positivo: paciente teve a 
infecção e está recuperado. 

 

18.   “A infecção pelo Helicobacter pylori tem sido associada a 

câncer gástrico, linfoma do tecido linfoide associado a mucosa 
gástrica (MALT) e úlcera péptica, e sua erradicação pode curar o 
linfoma MALT gástrico e prevenir a recorrência de úlcera péptica. 
A infecção apresenta alta prevalência em todo o mundo, 
principalmente em países em desenvolvimento. 

Doenças relacionadas ao H. pylori são raras em crianças, mas a 
maioria dos pacientes infectados contrai a infecção nesta idade. 
Apesar do fato de que a estratégia "testar e tratar" não seja 
recomendada em crianças com dor abdominal ou dispepsia 
funcional, se os sintomas forem recorrentes ou graves 
recomenda-se a endoscopia digestiva alta com biópsia. Não há 
consenso sobre se o tratamento do H. pylori é útil em crianças 
com distúrbios gastrointestinais funcionais, mas o tratamento é 
geralmente indicado se a infecção foi diagnosticada, 
principalmente devido à morbidade de longo prazo.” 

Em relação aos principais aspectos práticos dos medicamentos 
utilizados para doenças ácido-pépticas, assinale a alternativa 
correta abaixo: 

 

(A) Os inibidores da bomba de prótons sofrem baixo 
metabolismo sistêmico e de primeira passagem, por este 
motivo podem ser administrados por via oral. 

(B) Os fármacos antagonistas de receptores H2 são pouco 
prescritos devido à alta quantidade de efeitos colaterais 
(mais de 10% dos pacientes sofrem efeitos colaterais). 

(C) A redução da acidez gástrica pode alterar a 
biodisponibilidade de fármacos que dependem deste 
parâmetro para serem absorvidos como o cetoconazol. 

(D) A utilização frequente de Mg(OH)2 está associada a alcalose 
metabólica, devido à sua alta taxa de absorção intestinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.   Analise a artigo abaixo e assinale a alternativa correta: 

“Li-Fraumeni syndrome (LFS) is an autosomal dominant disorder 
occurring at a young age that predisposes individuals to multiple 
forms of cancer and to a heterogeneous spectrum of 
malignancies. We describe the clinical history of a patient who had 
5 primary malignant cancers and a familiar history consistent with 
LFS. We analyzed the genomic DNA of the proband and her 
relatives by next-generation sequencing (NGS) technology using 
an enrichment protocol for the simultaneous sequencing of 94 
genes involved in hereditary cancers. Genetic analysis of the 
proband revealed a TP53 germline mutation in exon 5 determining 
a nucleotide alteration at codon 175 (R175H), a hot spot mutation 
site related to LFS and a reported pathogenic mutation. The 
proband daughter's and brother's DNA did not carry the TP53 
mutation but they had some rare variants in common with the 
proband, in addition to other variants with a still unclear role. In 
conclusion, we identified a TP53 mutation in a patient with multiple 
primary tumors and a family history characterized by a severe 
susceptibility to cancer. The genetic analysis by targeted NGS led 
to the identification of the genetic background and to the exclusion 
of a cancer risk for the family members. Targeted NGS represents 
an efficient approach for the identification of mutations in families 
with a heterogeneous phenotype.” (Zampiga et al., 2016 doi: 
10.5301/jbm.5000227). 

 

(A) As síndromes de câncer hereditário são causadas por 
mutações (alterações) em certos genes que são 
transmitidos dos pais para os filhos. Em uma síndrome 
hereditária do câncer, alguns padrões de tumores malignos 
podem ser vistos nas famílias e esses padrões incluem: ter 
vários membros próximos da família (como mãe, filha e 
irmã) com o mesmo tipo de câncer; desenvolver câncer em 
idade precoce ou desenvolver dois ou mais tipos de câncer 
na mesma pessoa. Exemplos de síndromes hereditárias de 
câncer incluem Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), 
Fenilcetonúria (PKU), Doença de Pompe e Fibrose Cística. 

(B) O geneTP53 codifica uma proteína supressora de tumor 
que, em resposta a mutações ou danos causados ao DNA, 
desencadeia um programa de transcrição gênica que regula 
os mecanismos de reparo do DNA, progressão do ciclo 
celular e apoptose. Assim, TP53 é essencial para regular a 
divisão celular e prevenir a formação de tumores, além de 
atuar no envelhecimento, metabolismo, regulação da 
homeostase e função imunológica. 

(C) A síndrome de Li-Fraumeni (LFS) é caracterizada por uma 
alta predisposição ao desenvolvimento de tumores malignos 
ao longo da vida do paciente. Os tipos de câncer 
observados em pacientes com LFS incluem: carcinomas 
gástricos, hepatocarcinomas, retinoblastoma, melanoma e 
linfomas. 

(D) Mutações no gene supressor tumoral TP53 estão 
associadas à síndrome de Li-Fraumeni. A proteína TP53 é 
um tetrâmero e nos pacientes com LFS a maioria das 
mutações está localizada na região que codifica o domínio 
tetramerização da proteína e somente alguns poucos casos 
abrigam mutações TP53 fora deste local de hotspot. 
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20.   “Homem de 49 anos de idade procurou atendimento médico 

por dispneia intensa. Apresentou dor epigástrica intensa de uma 
hora de duração, acompanhada de dispneia, sudorese e palidez, 
dez dias antes do atendimento. Tal sintoma foi seguido de outros 
episódios de dor precordial acompanhados de dispneia, 
desencadeados por esforços progressivamente menores. A 
dispneia isoladamente passou a ocorrer mesmo em repouso e em 
decúbito dorsal, e houve aparecimento de edema de membros 
inferiores, três dias antes do atendimento médico. O paciente era 
tabagista. O exame físico dessa consulta revelou paciente com 
dispneia ruidosa, pressão arterial 80/50 mmHg, pulso regular, 
frequência 110 bpm e sinais de vasoconstrição periférica. O 
exame dos pulmões revelou estertores e sibilos disseminados, até 
os ápices de ambos os hemitórax. A semiologia cardíaca revelou 
a presença de 3ª bulha. O exame do abdome foi normal. Havia 
edema discreto de membros inferiores. Foi feito o diagnóstico de 
edema agudo de pulmão”. 

Considerando o caso clinico acima, a principal hipótese 
diagnóstica e a alteração anatomopatológica correspondente 
seriam, respectivamente: 

 

(A) DPOC - Atrofia do tecido pulmonar resultante da 
hiperinsuflação pulmonar. 

(B) Pneumonia - Inflamação (pneumonia) difusa com 
preenchimento das luzes alveolares por exsudato fibrino-
purulento. 

(C) Asma - Espessamento da lamina reticular associado ao 
aumento de colágeno tipos III e V. 

(D) Insuficiência cardíaca - Aumento de colágeno entre as fibras 
musculares do miocárdio. 

 

21.   O objetivo deste estudo foi verificar associação entre 

exposição precoce ao leite de vaca e ocorrência de Diabetes 
Mellitus tipo 1 entre menores de 18 anos atendidos em uma 
unidade de saúde. Foi selecionada uma amostra constituída por 
128 indivíduos de ambos os sexos. Foram entrevistadas 64 mães 
com filhos de portadores de Diabetes Mellitus tipo 1 (DM Tipo 1) e 
64 mães que não tiveram filhos DM Tipo 1. Os pesquisadores 
perguntaram a elas com qual idade os filhos tomaram leite de 
vaca pela primeira vez, se antes dos 4 meses ou não. Resultados: 
84,4% dos indivíduos diabéticos foram expostos ao leite de vaca 
antes dos quatro meses de idade, enquanto no grupo controle 
este percentual foi de 64,1%. A análise univariada identificou uma 
associação estatisticamente significante entre exposição precoce 
ao leite de vaca e Diabetes (p = 0,01). Na análise multivariada, 
essa associação permaneceu e a razão de chances estimada foi 
de 4,09 (IC 95%: 1,19 - 14,04; p = 0,01). Que tipo de estudo foi 
realizado e qual a conclusão? 

 

(A) Trata-se de um estudo transversal, pois as mães foram 
entrevistadas uma única vez e houve associação entre o 
consumo de leite precoce e a DM Tipo 1. 

(B) Trata-se de um estudo epidemiológico com delineamento 
caso-controle. O cálculo do OR na análise univariada e 
multivariada mostrou que a exposição precoce ao leite de 
vaca associou-se significativamente à DM Tipo 1 entre os 
filhos das mães entrevistadas. 

(C) Trata-se de coorte, pois os pesquisadores perguntaram às 
mães sobre quando ocorreu o diagnóstico de DM tipo1, do 
nascimento à adolescência. Não houve associação entre o 
consumo de leite precoce e a DM Tipo 1. 

(D) Trata-se de um estudo ecológico, pois os resultados 
percentuais remetem ao total dos participantes da amostra, 
e não individualmente. 

 

 

 

 

22.   Considerando as precauções indicadas para a assistência 

aos pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo 
coronavírus, são indicados equipamentos de proteção individual 
(EPI). Assinale a alternativa correta: 

 

(A) O uso de luvas de procedimento pelo paciente suspeito é 
uma medida de precaução de contato e para gotículas. 

(B) A higiene das mãos com água e sabonete líquido não é 
considerada uma medida de precaução para aerossóis. 

(C) O uso da máscara N95/PFF2 ou equivalente pelo 
profissional de saúde é uma medida de precaução para 
aerossóis. 

(D) O uso de avental pelo profissional de saúde é uma medida 
de precaução para gotículas. 

 

23.   “R.V.T.R, nascido em 11/04/17, sexo masculino, falecido em 

12/04/17. Filho de M.P.O., 28 anos, solteira, ensino médio 
completo e auxiliar de serviços gerais. Gestante desenvolveu 
toxemia severa com descolamento prematuro da placenta. RN 
nasceu de parto cesárea, IG 32 semanas, com a presença de 
circular de cordão umbilical, Apgar 2/7, sinais de sofrimento fetal 
com cianose +/++++. Recebeu os cuidados de reanimação na 
sala de parto e foi transferido para a UTI Neonatal, onde faleceu 
no dia seguinte. Declaração de Óbito apresentou as seguintes 
causas, conforme a descrição da declaração de óbito: Parte I – 
a) P22.0 - Síndrome da angústia respiratório do recém-nascido; 
b) O60.1 - Trabalho de parto pré-termo com parto pré-termo; 
c) O14 - Hipertensão gestacional (induzida pela gravidez) com 
proteinúria significativa.” 

Com base no relatório acima, assinale a alternativa correta: 

 

(A) Por outro lado, a causa da morte do RN foi O60.1 - Trabalho 
de parto pré-termo com parto pré-termo. 

(B) Trata-se de um óbito neonatal tardio, pois ocorreu 24 horas 
após o nascimento do recém-nascido. 

(C) A causa básica da morte do RN foi P22.0 - Síndrome da 
angústia respiratória do recém-nascido. 

(D) Segundo o caso relatado, trata-se de um óbito evitável, 
reduzível por adequada atenção à mulher na gestação. 
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24.   Em consulta de acolhimento, você atende um homem de 45 

anos, preocupado com uma mancha nas costas que ele acha que 
existe há quase três anos (imagem abaixo). Ele chegou a fazer 
exames em serviço de saúde de outra cidade, mas ao mudar-se 
para este bairro perdeu a consulta anterior. Traz exames que 
foram solicitados no serviço antigo (tabela abaixo). Ao exame 
físico, apresenta perda de sensibilidade na lesão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do exame físico e complementar, indique a classificação 
da hanseníase e o tratamento corretos: 

 

(A) Tuberculoide - Rifampicina 600mg e Dapsona 100mg. 

(B) Dimorfa - Rifampicina 600mg, Dapsona 100mg e 
Clofazimina 300mg. 

(C) Tuberculoide - Rifampicina 600mg, Dapsona 100mg e 
Clofazimina 300mg. 

(D) Dimorfa - Rifampicina 600mg e Dapsona 100mg. 

 

25.   Dois testes diagnósticos foram realizados em 500 pessoas 

com suspeita de COVID-19; destes, 300 foram confirmados. Os 
resultados dos exames foram: 

 

Teste rápido 
tipo 1 

 COVID-19 

  Doente Não doente 

Resultados Positivo 210 50 

 Negativo 70 150 

    

Teste rápido 
tipo 2 

 COVID-19 

  Doente Não doente 

Resultados Positivo 270 40 

 Negativo 30 160 

 

Comparado ao teste rápido tipo 1, o teste rápido tipo 2 apresenta: 

 

(A) Maior sensibilidade e maior especificidade. 

(B) Menor sensibilidade e menor especificidade. 

(C) Menor sensibilidade e maior especificidade. 

(D) Maior sensibilidade e menor especificidade. 

 

 

 

26.   Um dos grandes desafios no Sistema de Saúde no Brasil é o 

estabelecimento de mecanismos regulatórios na relação público-
privado. A criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), a partir na Lei Federal Nº 9.961/2000, foi uma iniciativa 
importante nessa direção. Várias medidas foram tomadas visando 
regular o Sistema Suplementar de Saúde, dentre elas destaca-se 
o “Ressarcimento ao SUS”. Marque a reposta correta: 

 

(A) As operadoras de planos e seguros de saúde devem pagar 
aos hospitais públicos o atendimento dos pacientes com 
doenças crônicas não transmissíveis. 

(B) Ressarcimento ao SUS é o pagamento pelo atendimento 
nos hospitais públicos aos beneficiários de planos e seguros 
privados de saúde, de acordo com os respectivos contratos. 

(C) Os hospitais públicos devem atender sem restrições os 
pacientes das operadoras de planos e seguros de saúde 
sem ressarcimento posterior. 

(D) A ANS estabelece uma pactuação com as operadoras de 
planos e seguros de saúde para os atendimentos 
necessários. 

 

27.   Gestante, 25 anos, vem para consulta pré-natal. Traz uma 

ultrassonografia (USG) de 11 semanas e 2 dias, sem 
anormalidades. Não traz outros exames, não traz queixas. Ao 
exame, altura uterina, BCF, PA, FC e IMC estão adequados para 
a idade gestacional. Considere não haver anormalidades ao 
exame físico.  

São aventados os seguintes diagnósticos: 

Diagnóstico Obstétrico de Normalidade:1G 0P 0A. GT FUV IG: 32 
semanas pela DUM e 31 semanas segundo USG de primeiro 
trimestre. 

Diagnóstico Obstétrico Patológico Atual: soropositiva para HIV, 
carga viral (CV) desconhecida, sem tratamento. 

Demais diagnósticos: sem anormalidades. 

A paciente questiona sobre via de parto mais adequada para 
evitar transmissão do HIV ao feto, caso o parto ocorra ao termo. 

Selecione a alternativa considerada correta: 

 

(A) Caso a mulher entre em trabalho de parto espontâneo, 
ainda que esteja com carga viral comprovadamente 
indetectável e em uso adequado de antirretroviral, a via de 
parto deve obrigatoriamente ser convertida para cirúrgica e 
empelicado. 

(B) Em mulheres com CV desconhecida ou maior que 1.000 
cópias/mL após 34 semanas, a cesárea eletiva após 38 
semanas NÃO reduz a transmissão vertical. 

(C) A mulher pode optar por parto vaginal ou cirúrgico, 
independentemente de carga viral, idade gestacional ou uso 
de antirretroviral (TARV). 

(D) Em mulheres com CV desconhecida ou maior que 1.000 
cópias/mL após 34 semanas, a cesárea eletiva após 38 
semanas reduz a transmissão vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exame Resultado 

Baciloscopia Negativa 

Exame 
anatomopatológico 

Infiltrado inflamatório granulomatoso 
perineural e perianexial, com 
pesquisa de BAAR negativa. 

Reação de Mitsuda Positiva 
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28.   “A Política Nacional de Humanização (PNH) deve estar 

inserida em todas as políticas e programas do SUS. A PNH busca 
transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau 
de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-
os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas; 
reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde 
podem conversar com a experiência daquele que é assistido. 
Juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma mais 
corresponsável”. O texto acima refere-se a qual princípio da 
Política Nacional de Humanização? 

 

(A) Intersetorialidade 

(B) Indissociabilidade entre atenção e gestão 

(C) Clínica Ampliada e Compartilhada 

(D) Transversalidade 

 

29.   Com base no conceito ampliado de saúde, definido na 8ª 

CNS – 1986, as determinações econômica e social da saúde 
tornam-se cada vez mais relevantes. Considerando que a 
integralidade é um princípio do Sistema Único de Saúde que 
busca garantir ao indivíduo uma assistência à saúde que 
transcenda a prática curativa, pode-se afirmar que: 

 

(A) A integralidade assegura aos usuários ações e serviços de 
todos os níveis de acordo com a complexidade que cada 
caso requeira, more o cidadão onde morar, sem privilégios e 
sem barreiras. 

(B) A integralidade representa a exigência de que, quando um 
indivíduo busca o atendimento ou quando surge um 
problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço 
correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e 
resolvê-lo até o nível da sua competência. 

(C) A integralidade contempla o indivíduo em todos os níveis de 
atenção e considera o sujeito inserido em um contexto 
social, familiar e cultural. 

(D) A integralidade é entendida como uma redistribuição das 
responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde 
entre os vários níveis de governo. 

 

30.   Tamara, 22 anos, vem em consulta à ESF queixando-se de 

disúria há 5 dias, associada a polaciúria e urgência miccional. 
Afirma ter vida sexual ativa, sem parceiro fixo. Como método 
contraceptivo, faz uso de anticoncepcional oral. Ao exame físico, 
não há presença de leucorreia e nem secreção uretral; o abdome 
está doloroso à palpação profunda do hipogástrio, sem sinais de 
irritação peritoneal, com sinal de Giordano ausente. Você consulta 
o prontuário e nota que a paciente já realizou 2 tratamentos 
prévios adequados para infecção do trato urinário este ano, uma 
vez em janeiro e outra em setembro. Assinale a assertiva correta 
sobre o caso: 

 

(A) Por definição, não é possível afirmar que Tamara apresenta 
infecção do trato urinário de repetição, pois não apresentou 
2 quadros em 6 meses consecutivos. 

(B) Uma possibilidade terapêutica para Tamara é, após o 
tratamento da infecção atual, prescrever Nitrofurantoína 
dose única pós-coito e reavaliar se ainda haverá 
recorrência. 

(C) Os uropatógenos da infecção do trato urinário recorrente na 
mulher jovem são diferentes dos quadros infecciosos não 
recorrentes. 

(D) É mandatório solicitar urografia excretora e cistoscopia, uma 
vez que a principal causa de infecção do trato urinário de 
repetição é anormalidade anatômica. 

 

 

 

31.   Sr. José, 40 anos, diabético e hipertenso de longa data, com 

tratamento inadequado, morador de zona rural, comparece à UBS 
referindo sensação de “pressão” no peito, com irradiação para o 
ombro E, e falta de ar súbita e inexplicável. Ao exame físico 
encontra-se descorado 1+/4+, acianótico, anictérico, afebril, 
dispneico, com sudorese de extremidades; comunicativo, porém 
ansioso ao conversar. Frente à hipótese de Síndrome 
Coronariana Aguda, assinale a alternativa que contemple o 
atendimento integral da equipe de saúde: 

 

(A) O monitoramento e a sequência do ABC é o fundamental 
para o prosseguimento do atendimento, assim como o 
médico deve estar preparado para aplicar RCP e possível 
uso de desfibrilador. 

(B) A obtenção de ECG com 12 derivações dentro do ambiente 
de baixa complexidade não é obrigatória, visto que o 
tratamento adequado para este paciente com sintoma 
anginoso deva ocorrer em unidades de média ou alta 
complexidade, o que dispensa o exame em questão. 

(C) As medicações administradas em UBS e orientadas por ato 
médico devem incluir AAS, oxigênio suplementar, 
clopidogrel, nitroglicerina e morfina para todos os casos 
anginosos antes de encaminhá-lo ao serviço de 
emergência. 

(D) O monitoramento inicial e a avaliação pelo auxiliar de 
enfermagem devem incluir: verificação da pressão arterial, 
temperatura, saturação de oxigênio pelo oxímetro de pulso, 
frequência cardíaca e respiratória. Deverá ser ignorada a 
avaliação de glicose capilar, já que demanda tempo. 

 

32.   Leia as asserções abaixo e responda: 

 

I. O Brasil vive uma situação epidemiológica com tripla carga 
de doenças, coexistindo: i) as doenças infecciosas e 
causas maternas e perinatais; ii) aumento das causas 
externas e iii) dominância das doenças crônicas e de seus 
fatores de risco. 

 

PORQUE 

 

II. O país passa por mudanças demográficas e 
epidemiológicas nos mesmos moldes e cronologias 
observados em países desenvolvidos. Essas mudanças 
pré-definidas possibilitam o ajuste das políticas públicas na 
área de saúde por parte dos governantes. 

 

(A) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma 
justificativa correta da I. 

(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II 
não é uma justificativa correta da I. 

(C) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma 
proposição falsa. 

(D) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição 
verdadeira. 
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33.   O desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de 

Saúde (SUS) inclui a construção da Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB), que estabelece princípios e diretrizes que 
orientam a organização da Atenção Básica nos municípios. 
Considere a relação médica com pacientes e familiares, o Código 
de Ética Médica de 2018 e os princípios e diretrizes estabelecidos 
no âmbito da atenção básica e assinale a alternativa correta: 

 

(A) Considerando a necessidade de construção de vínculos 
técnicos e afetivos no âmbito da atenção primária em saúde 
e em observância ao atendimento centrado na pessoa, o 
código de ética médica veda expressamente o atendimento 
médico realizado à distância. 

(B) Considerando a importância do papel do médico em 
construir vínculos humanistas e afetivos com seus 
pacientes, o médico tem o dever de fazer cumprir em seu 
cotidiano de trabalho a moral que impera socialmente para 
que possa orientar corretamente o paciente e sua família e 
integrá-los corretamente à comunidade em que vivem. 

(C) O cuidado da atuação médica na atenção primária deve ser 
singularizado e centrado na pessoa e na busca pela sua 
cura, sendo vedado ao médico considerar a história de vida 
do paciente e o contexto da comunidade em que ele esteja 
inserido ao promover seu atendimento. 

(D) Ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom 
relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho 
profissional, o médico tem o direito de renunciar ao 
atendimento, desde que comunique previamente ao 
paciente ou a seu representante legal, assegurando-se da 
continuidade dos cuidados e fornecendo todas as 
informações necessárias ao médico que o suceder. 

 

34.   Em uma USF, com população adscrita de aproximadamente 

3 mil pessoas, existe uma alta prevalência de pacientes obesos. 
O que mais preocupa é a grande quantidade de crianças com 
IMC alterado seguindo o perfil epidemiológico para esta doença 
na comunidade descrita. 

Sabendo da importância da participação popular nos rumos do 
SUS, e mediante uma possível intervenção da equipe de Saúde 
da Família daquele território, assinale a alternativa que melhor 
caracteriza como solução: 

 

(A) Alinhar uma proposta junto ao Conselho Local de Saúde, 
trabalhando na sequência com rodas de conversa para 
trocas de experiência na luta contra a obesidade. 

(B) Realizar um grupo com intervenção multiprofissional com o 
tema " Vida Saudável" objetivando a reeducação alimentar e 
consequente perda ponderal. 

(C) Calcular IMC de todos os pacientes e, para os que 
apresentarem níveis de obesidade, agendar imediatamente 
consulta com o médico da USF. 

(D) Promover trabalhos em grupos para pacientes, divididos por 
idade e sexo, sendo que receberão informações sobre os 
malefícios da obesidade por meio de palestras educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.   Paciente idosa, analfabeta, portadora de diabetes e insulino-

dependente, com dificuldade para locomoção, apresenta 
dificuldade no manejo das doenças crônicas, estando sempre fora 
das metas terapêuticas. Mora com uma sobrinha, que sai para 
trabalhar após o café da manhã e só retorna na hora do jantar. 
Foi encontrada a receita abaixo com a paciente: 

 

1. Enalapril 10mg 1 cp 12/12h 

2. Metformina 500mg 1 cp 8/8h 

3. Amlodipina 5mg 1 cp após o café e o jantar 

4. Insulina NPH 20u cedo e 10u noite 

5. Sinvastatina 20mg 1 cp ao deitar 

 

Sobre o caso, marque a alternativa correta: 

 

(A) Mudar a posologia, mantendo 3 horários diários de uso dos 
medicamentos da lista acima, organizados em caixas do 
tipo café, almoço e jantar, com símbolos que a paciente 
entenda, sendo os da manhã e da noite supervisionados 
pela sobrinha, pode melhorar a aderência sem prejudicar a 
dinâmica familiar. 

(B) Devemos suspeitar de má aderência e fazer com que a 
sobrinha dê os remédios, visto que o analfabetismo 
inviabiliza a tomada independente. 

(C) Considerando os Critérios de Beers, as interações 
medicamentosas e o analfabetismo, a melhor estratégia é 
deixar enalapril dose plena, insulina com dose um pouco 
maior e a sinvastatina, retirar metformina e amlodipina e 
reforçar o automonitoramento com aparelho automático de 
pressão e glicosímetro. 

(D) A receita é bastante clara quanto a como devem ser 
tomados os remédios e quais podem ser tomados juntos. 
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36.   Abaixo, observa-se a evolução da taxa de mortalidade 

materna no brasil em anos recentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Assinale a alternativa correta: 

 

(A) A taxa de mortalidade materna no Brasil é maior quando 
comparada a países desenvolvidos (Europa e América do 
Norte), e é decorrente de causas evitáveis por uma boa 
assistência pré-natal, ao parto e puerpério, tais como 
Hemorragias, Hipertensão, Eclâmpsia e Infecções. A 
legislação que criminaliza o aborto colabora para sua 
manutenção em patamares não elevados, evitando que a 
mortalidade materna seja ainda maior. 

(B) A taxa de mortalidade materna no Brasil é semelhante à de 
países desenvolvidos (Europa e América do Norte) e é 
decorrente de causas dificilmente evitáveis, tais como a 
Eclâmpsia. 

(C) A taxa de mortalidade materna no Brasil é menor quando 
comparada a países desenvolvidos (Europa e América do 
Norte), e é decorrente de causas não evitáveis, tais como 
Eclâmpsia. A legislação que criminaliza o aborto provocado 
colabora para sua manutenção em patamares não 
elevados. 

(D) A taxa de mortalidade materna no Brasil é maior quando 
comparada a países desenvolvidos (Europa e América do 
Norte), e é decorrente de causas evitáveis por adequada 
assistência pré-natal, ao parto e puerpério, tais como 
Hemorragias, Hipertensão, Eclâmpsia, Infecções. As 
complicações de abortos também são causa contribuinte 
importante, agravadas pela legislação que criminaliza o 
aborto provocado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.   Durante a pandemia da Covid-19, o então Ministro da Saúde 

Nelson Teich manifestou o compromisso com o SUS, com a 
colegialidade de sua gestão e a disposição para o diálogo 
permanente com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais 
de Saúde (Conasems) e com o Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde (Conass) na condução desta emergência em saúde 
pública. Nesta oportunidade, declarou: “o sucesso na missão 
recebida no enfrentamento da pandemia necessita do espírito de 
cooperação, ajuda mútua e plena disposição dos secretários 
estaduais e municipais de saúde em participar do grande esforço 
para empreender, junto com toda a sociedade brasileira, no 
objetivo de vencer um inimigo comum: o coronavírus”. (Conass, 
2020). 

Considerando o texto acima e os princípios doutrinários e 
organizacionais do SUS, é correto afirmar: 

 

(A) Cumprindo o processo de centralização e hierarquização do 
SUS, trata-se do princípio da integralização do sistema de 
saúde proposto nas Leis Orgânicas e nas Normas 
Operacionais Básicas da Saúde. 

(B) A regionalização, tendo como pressuposto a noção de 
territorialidade, assume o papel do planejamento e gestão 
federal no cumprimento constitucional do princípio 
organizacional da equidade. 

(C) O Ministro, nesta afirmação, reforça a importância da gestão 
tripartite na condução do enfrentamento da pandemia da 
Covid-19 no país, na definição de saúde pública, enquanto 
esforços organizados de toda a sociedade. 

(D) Considerando que o então Ministro da Saúde realizou um 
discurso pragmático e político, os próximos passos 
estiveram voltados para a uniformidade das ações em 
atenções primária e secundária da saúde, cumprindo com 
os princípios doutrinários do SUS. 

 

38.   Caso Clínico: Mulher, 35 anos, saudável, diz ao médico que 

deseja realizar uma série de exames laboratoriais e de imagem, 
com a finalidade de garantir sua saúde. Diz que tem esta rotina 
anualmente desde os 30 anos de idade. Atualmente, em função 
da pandemia da Covid-19, ao realizar o teste rápido (sorológico), 
testou positivo. A pedido, solicitou prescrição de hidroxicloroquina. 
Com base no conceito de prevenção quaternária, como o médico 
deverá abordar esta situação? 

 

(A) Em concordância com o Ministério da Saúde, utilizando o 
manual de enfrentamento da pandemia da Covid-19, o 
médico deverá acompanhar a paciente até as 
manifestações das formas graves da doença com posterior 
prescrição farmacológica, enquanto ato médico. 

(B) Na prevenção quaternária, quando o tratamento for 
considerado pior que a própria doença, deve-se buscar uma 
alternativa a esse tratamento, envolvendo orientações, 
indicações médicas e riscos associados. 

(C) Como não há evidenciação científica nas recomendações 
atuais de enfrentamento à pandemia do coronavírus, esta 
medida em nenhuma circunstância poderá ser utilizada, 
qualificando a prevenção quaternária saudável e a aliança 
terapêutica na relação médico-paciente. 

(D) Considerando que a prevenção quaternária é o conjunto de 
ações que visam evitar danos associada às intervenções 
médicas e de outros profissionais da saúde, há orientação 
do Conselho Federal de Medicina (Parecer 04/2020) para a 
prescrição deste medicamento. 
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39.   Em relação ao rastreio do câncer de próstata, assinale a 

alternativa correta: 

 

(A) Pela incerteza do benefício, existem argumentos 
consistentes para recomendar o rastreamento populacional 
sistemático para Câncer de Próstata e indicar esta ação 
como estratégia de saúde pública. 

(B) Recomendar o rastreamento individual de Câncer de 
Próstata em homens com fatores de risco para 
desenvolvimento da doença, como indivíduos com história 
familiar (irmãos e/ou pai) de Câncer de Próstata e/ou 
indivíduos de raça negra, apesar de os estudos que 
relacionam raça com Câncer de Próstata no Brasil serem 
inconsistentes, pode trazer melhor benefício. 

(C) Os profissionais médicos não dispõem de estratégias 
baseadas em orientações e recomendações de sociedades 
médicas para individualizar a necessidade ou não de 
rastrear Câncer de Próstata para cada indivíduo específico. 

(D) É recomendado o rastreio populacional, sendo que há 
necessidade de que homens com qualquer sintoma 
relacionado ao aparelho urinário procurem atendimento 
médico para rastreio. 

 

40.   Luísa é uma menina de 6 anos que mora em uma 

comunidade periférica de uma grande cidade brasileira. Encontra-
se em sobrepeso, de acordo com o gráfico da Organização 
Mundial de Saúde e não tem seu cuidado médico acompanhado 
por uma equipe de saúde. Sua mãe diz que todas as vezes que 
vai à unidade de saúde do seu bairro ela está lotada, faltam 
medicamentos e por esse motivo ela prefere levar ao pronto 
atendimento (PA). Luísa não faz uso de nenhum medicamento e 
nos últimos meses ela foi frequentemente ao PA com crises de 
asma, em uma delas precisou ficar 2 dias internada. Em relação à 
situação acima, é mais correto afirmar que: 

 

(A) A mãe de Luísa está errada, pois seu primeiro atendimento 
deveria ser realizado na unidade de saúde de seu bairro, 
respeitando o atributo da atenção primária do acesso. É 
necessário melhorar a educação em saúde na região para 
que o atendimento seja realizado no local adequado. 

(B) A mãe de Luísa está correta em levá-la ao PA, pois crise de 
asma é uma urgência médica que necessita de recursos 
com os quais a unidade básica não conta. 

(C) Crise de asma é um motivo de consulta sensível à atenção 
primária e seu atendimento deveria ser realizado na unidade 
de saúde do seu bairro, no entanto é preciso que isso seja 
viabilizado através de garantia principalmente dos atributos 
da atenção primária do acesso (vagas disponíveis no 
mesmo dia com médico/equipe de saúde) e da integralidade 
(recursos como medicamentos e equipamentos adequados 
disponíveis). 

(D) Além do atendimento da crise, o atributo da atenção 
primária da equidade contribuiria para a observação de que 
essas crises têm sido frequentes e que pode ser necessário 
tratamento de manutenção, o que fica mais difícil quando o 
atendimento é centrado nos serviços de atenção 
secundária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.   Paciente do sexo feminino, 22 anos, recém-divorciada e com 

dois filhos, procurou médico de família por sentir fadiga, 
apresentar ideias suicidas elaboradas e recorrentes, ganho de 
peso, insônia e agitação quase todos os dias há três meses, além 
de profundos sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou 
inapropriada do tipo delirante. Houve prejuízo no funcionamento 
social e não há relato de uso de substâncias. Segundo 
informações da paciente e dos familiares, não houve surgimento 
de humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou 
irritável, bem como também não há relato prévio de distúrbios do 
sono. Determine o diagnóstico: 

 

(A) Transtorno bipolar. 

(B) Transtorno acentuado do ciclo sono-vigília. 

(C) Transtorno dissociativo. 

(D) Transtorno depressivo maior. 

 

42.   ALM, 30 anos, sexo masculino, vítima de acidente de 

motocicleta com TCE grave, com múltiplos mecanismos (lesão 
axonal difusa, hematoma subdural, hematoma extradural e 
contusão cerebral), tendo sido submetido a drenagem de 
hematoma extradural e permanecendo internado durante 35 dias 
no hospital. Na alta, apresentava-se eupneico em ar ambiente 
pela cânula de traqueostomia, vigil, sem interação com o meio, 
com dupla hemiparesia, com espasticidade nos 4 membros, sinal 
de Babinski presente bilateralmente e sem ciclo sono-vigília. 
Iniciou acompanhamento com a Equipe de Saúde de Família dois 
meses após a alta. Na ocasião, a mãe relatava que o paciente 
permanecia com o mesmo quadro neurológico da alta hospitalar, 
em uso de sonda nasoenteral, com cânula de traqueostomia e 
sonda vesical de demora. 

Identifique as orientações a serem priorizadas à família do 
paciente: 

 

(A) Trata-se de um paciente em mutismo acinético e a família 
deverá ser orientada com relação à necessidade de 
tenotomia, visando melhora da espasticidade e prevenção 
de dor crônica. 

(B) Trata-se de um paciente em estado de consciência mínima 
e a família deverá ser orientada sobre a irreversibilidade do 
quadro. 

(C) Trata-se de um paciente em estado vegetativo persistente e 
a família deverá ser orientada sobre a possibilidade de 
realizar gastrostomia, tentativa de retirada da sonda vesical 
de demora e com relação aos riscos de infecções de 
repetição e tromboembolismo venoso. 

(D) A família deve ser orientada que o paciente terá plena 
recuperação, uma vez que a neuroplasticidade é 
comumente observada em pacientes jovens. 
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43.   Paciente do sexo masculino, 65 anos, refere dispneia aos 

esforços, progressiva, há 2 anos. Atualmente, a dispneia ocorre 
ao andar 100 metros no plano. No último ano, teve uma crise de 
piora dos sintomas, tratada ambulatorialmente com antibiótico e 
corticoide oral. É tabagista há 45 anos, um maço/dia. Exame 
físico: índice massa corpórea 20 kg/m2, murmúrio vesicular 
reduzido bilateralmente sem ruídos adventícios. Exames 
complementares: 

Espirometria: distúrbio ventilatório obstrutivo. 

[Pré-broncodilatador: VEF1/CVF: 0,50; CVF: 2,4L (86%); VEF1: 
1,19L (54%)]. 

[Pós-broncodilatador: VEF1/CVF: 0,52; CVF: 2,4L (86%); VEF1: 
1,22L (55%)]. 

Hemograma: eosinófilos em sangue periférico: 70 
células/microlitro. 

Defina o diagnóstico e a conduta: 

 

(A) O diagnóstico é Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(DPOC). A prescrição é broncodilatador de ação prolongada 
para uso diário e broncodilatador de ação curta para uso, se 
necessário. O corticoide inalado provavelmente não 
beneficiará este paciente, pois há relato de apenas uma 
exacerbação moderada no último ano e eosinófilos em 
sangue periférico < 100 células/microlitro. 

(B) O diagnóstico é Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(DPOC). A prescrição é broncodilatador de ação prolongada 
para uso diário e broncodilatador de ação curta para uso, se 
necessário. O diagnóstico é determinado pelos sintomas e 
exposição ao fator de risco. O tratamento farmacológico é 
guiado pela espirometria. 

(C) O diagnóstico é Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(DPOC). A prescrição é broncodilatador de ação prolongada 
para uso diário e broncodilatador de ação curta para uso, se 
necessário. O tratamento farmacológico previne sintomas, 
exacerbações e reverte a obstrução observada na 
espirometria. Cessar o tabagismo tem grande impacto no 
prognóstico deste paciente. 

(D) O diagnóstico é Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(DPOC). A prescrição é corticoide inalado associado a 
broncodilatador de ação prolongada para uso diário. Todo o 
paciente com DPOC com sintomas respiratórios deve usar 
esta combinação de fármacos. Avaliações adicionais 
recomendadas neste paciente são: radiografia de tórax em 
duas posições e oximetria. 

 

44.   J.A., sexo feminino, 35 anos, refere que há 2 meses sente 

tremores diários, batedeira, insônia, e que perdeu 6kg neste 
período, mesmo se alimentando normalmente. Ao exame físico, a 
paciente apresenta tremores finos de extremidades; 
FC = 120 bpm em repouso, PA = 140 x 90 mmHg. À palpação, 
apresenta aumento da tireoide em cerca de 3 vezes, sem nódulos 
palpáveis. Traz os exames laboratoriais: TSH = 0,02 mUI/L (VR: 
0,5 - 4,2 mUI/L); T4 livre = 2,7 ng/dL (VR: 0,8 - 1,9 ng/dL); 
hemograma e transaminases normais. O diagnóstico é: 

 

(A) Tireoidite subaguda linfocítica, e a paciente deve iniciar uso 
de droga antitireoidiana e beta-bloqueadores para alívio dos 
sintomas adrenérgicos. 

(B) Hipotireoidismo, e a paciente deve iniciar reposição de 
levotiroxina 1,6 mcg/kg/dia. 

(C) Tireoidite viral, e a paciente deve iniciar uso de anti-
inflamatórios e beta-bloqueadores para alívio dos sintomas 
adrenérgicos. 

(D) Doença de Graves, e a paciente deve iniciar uso de droga 
antitireoidiana e beta-bloqueadores para alívio dos sintomas 
adrenérgicos. 

 

 

45.   Paciente de 30 anos, sexo masculino, previamente hígido, 

apresentou quadro agudo de febre, mal-estar, linfonodomegalia 
cervical e lesões máculo-papulares pelo corpo, não pruriginosas, 
acometendo palmas das mãos e plantas dos pés. Refere relações 
sexuais desprotegidas. Foi realizado teste treponêmico: reagente, 
e teste não-treponêmico: reagente (VDRL 1/96). Defina o 
diagnóstico e o tratamento: 

 

(A) Trata-se de um caso de sífilis primária. As lesões de pele 
são chamadas de cancro duro e regridem 
espontaneamente, sem necessidade de antibioticoterapia. 

(B) O quadro clínico, associado a um teste treponêmico e VDRL 
reagentes, confirma o diagnóstico de sífilis secundária. 
Deve ser tratada com penicilina benzatina. 

(C) Um teste treponêmico e não-treponêmico positivos, 
associados ao quadro clínico, indicam diagnóstico de sífilis 
latente tardia. Este caso deve ser tratado com cefalosporina 
de terceira geração. 

(D) A sorologia, neste caso, apenas demonstra que o paciente 
teve sífilis previamente (cicatriz sorológica), sendo 
necessário, portanto, investigar outras hipóteses 
diagnósticas para este caso. 

 

46.   Jovem de 17 anos refere o aparecimento de manchas roxas 

nas pernas e bolhas escuras na boca há cerca de 7 dias, além de 
sangramento nasal espontâneo há algumas horas. Nega 
patologias prévias ou uso de medicações. Ao exame físico, 
apresenta-se em bom estado geral, corada e hidratada. Exame 
pulmonar, cardiovascular e abdominal sem alterações; frequência 
cardíaca de 66 bpm. Membros inferiores com a presença de 
petéquias difusas, equimoses em coxa direita e braço esquerdo. 
Oroscopia evidencia uma bolha hemática em mucosa jugal. 
Resultado de hemograma realizado no dia anterior: hemoglobina: 
12,4 g/dl; leucócitos: 4560/mm3 (diferencial normal); plaquetas: 
6.000/mm3. O diagnóstico e a conduta inicial são: 

 

(A) Aplasia de Medula. Encaminhar para internação hospitalar 
para realização de transfusão de concentrado de plaquetas. 

(B) Púrpura Trombocitopênica Idiopática. Encaminhar para 
internação hospitalar para realização de transfusão de 
concentrado de plaquetas. 

(C) Púrpura Trombocitopênica Idiopática. Encaminhar para 
internação hospitalar para realização de pulsoterapia com 
metilprednisolona. 

(D) Leucemia Aguda. Encaminhar para internação hospitalar 
para realização de avaliação medular (mielograma, 
imunofenotipagem). 
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47.   Paciente de 52 anos, sexo masculino, tabagista, obeso, 

sedentário e portador de dislipidemia, chega ao setor de 
emergência com queixa de dor precordial em pontada, de forte 
intensidade e iniciada há poucos instantes, irradiada para a região 
epigástrica, acompanhada de sudorese fria e vômitos. O 
eletrocardiograma está representado a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determine a hipótese diagnóstica e as medidas terapêuticas que  

devem ser tomadas pensando em diminuir a mortalidade da 
doença: 

 

(A) Infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do 
segmento ST. Realizar sedação, oxigênio, nitrato, AAS, 
Clopidogrel e encaminhar para sala de hemodinâmica 
imediatamente. 

(B) Angina instável de alto risco. Realizar sedação, oxigênio, 
nitrato, AAS, clopidogrel e aguardar resultado de 
marcadores de necrose miocárdica (MNM) para determinar 
a conduta. 

(C) Infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do 
segmento ST. Realizar sedação, oxigênio, nitrato, AAS, 
Clopidogrel e tratamento com trombolítico imediatamente. 

(D) Infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do 
segmento ST. Realizar sedação, oxigênio, nitrato sublingual, 
AAS, Clopidogrel e aguardar resultado de MNM para 
determinar a conduta. 

 

48.   Paciente de 75 anos sofreu queda da própria altura e 

apresenta sintomas de confusão mental e dores de cabeça. 
Realizou tomografia computadorizado do crânio (a seguir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determine o diagnóstico: 

 

(A) Abscesso cerebral 

(B) Hematoma subdural agudo 

(C) Metástase 

(D) Meningioma 

49.   Homem, 23 anos, com diarreia há 3 meses (6 a 8 episódios 

por dia, inclusive noturnos), acompanhada de muco e cólicas 
abdominais, sendo que estas últimas são aliviadas com a 
evacuação. Refere piora da diarreia com o estresse. Relata 
emagrecimento não quantificado e fraqueza. Refere fazer uso 
“recreativo” de drogas (cigarro, maconha, ecstasy e álcool), nega 
uso de drogas injetáveis. Vida sexual ativa, heterossexual com 
várias parceiras, sem uso regular de preservativos. Pai falecido 
aos 48 anos de idade por neoplasia de cólon. Procurou 
gastroenterologista e foi solicitada uma colonoscopia para melhor 
elucidação diagnóstica (foto a seguir com a visão do íleo 
terminal): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ref. United European Gastroenterol J. 2019 Aug; 7(7): 974–981.) 

 

Com relação a este quadro, é correto afirmar que: 

 

(A) Trata-se de diarreia por colite pseudomembranosa, e este 
paciente se beneficiará com o uso de metronidazol ou 
vancomicina. 

(B) O diagnóstico mais provável é de síndrome do intestino 
irritável, devendo ser introduzida dieta e tratamento com 
antiespasmódicos. 

(C) É necessária a realização de PPD, sorologia para HIV e 
hepatite virais, albumina sérica, PCR, calprotectina fecal e 
indicação de terapia biológica. 

(D) É necessária uma dieta com a suspensão da ingestão de 
glúten e lactose para tratamento de Doença Celíaca. 

 

50.   Paciente do sexo feminino, 47 anos, realizou glicemia como 

exame de rotina, com resultado: 220 mg/dL, levando ao 
diagnóstico de diabetes mellitus. Assintomática, relata apenas 
preocupação com a glicemia elevada. Antecedentes familiares: 
pai com diabetes e hipertensão, falecido por Infarto Agudo do 
Miocárdio. Mãe viva, 74 anos. Irmão de 50 anos, com diabetes. 
Histórico de vida: consome álcool socialmente; nega tabagismo. 
Ao exame físico: IMC = 27 kg/m2; cintura abdominal = 94cm; 
ausculta cardíaca e pulmonar normais; PA = 130 x 75 mmHg; 
FC = 78 bpm. Abdome globoso com fígado palpável no rebordo 
costal. Sem edemas. Pés com xerodermia, sem feridas, pulsos 
adequados; exame do monofilamento normal. 

A conduta inicial mais adequada, considerando o ambiente da 
UBS, é: 

 

(A) Plano alimentar, atividade física e 2 hipoglicemiantes orais 
em associação. 

(B) Plano alimentar, atividade física e insulina. 

(C) Plano alimentar, atividade física e um inibidor da SGLT2. 

(D) Plano alimentar, atividade física e o hipoglicemiante oral 
metformina. 
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51.   PCR, 65 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica e 

insuficiência cardíaca congestiva, faz uso de AAS, carvedilol 
6,25 mg/dia, losartana 100 mg/dia e hidroclorotiazida 25 mg/dia. 
Tem edema de membros inferiores recorrente, porém há cerca de 
3 dias apresentou lesão avermelhada acompanhada de dor para 
caminhar no membro inferior esquerdo, acompanhado de febre e 
calafrios. Ao exame físico, o paciente apresenta-se toxemiado, 
com temperatura de 38,2°C. Verifica-se lesão eritematosa com 
bordas bem demarcadas, conforme a figura, acompanhada de 
adenite regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O diagnóstico, o agente etiológico e a conduta terapêutica são: 

 

(A) Celulite devido a Staphylococcus aureus. O tratamento 
indicado é internação, Penicilina G Cristalina na dose de 5 a 
10 milhões de unidades por via intravenosa ou 
intramuscular por 7 a 10 dias, manter elevação do membro 
afetado. É importante recomendar repouso prolongado após 
a alta e usar meias elásticas para não promover estase 
venosa no membro afetado. 

(B) Erisipela devido a Estreptococo β-hemolítico. O tratamento 
indicado é internação, uso de Penicilina G Cristalina na 
dose de 5 a 10 milhões de unidades por via intravenosa ou 
intramuscular por 7 a 10 dias, manter elevação do membro 
afetado. Após a fase aguda, para prevenir recaída, evitar 
ficar em pé e deambular o máximo possível para evitar a 
recaída. 

(C) Erisipela devido a Staphylococcus aureus. O tratamento 
indicado é azitromicina 500mg via oral por 3 dias em regime 
de ambulatório. Deve deambular o máximo possível e evitar 
o uso de meias elásticas no membro afetado para não 
promover microlesões na pele e oferecer porta de entrada 
para microorganismos. 

(D) Celulite devido a Staphylococcus aureus. O tratamento 
indicado é internação, Penicilina G Cristalina na dose de 5 a 
10 milhões de unidades por via intravenosa ou 
intramuscular por 7 a 10 dias, manter elevação do membro 
afetado. Após a fase aguda, recomendar evitar ficar em pé e 
deambular o máximo possível para evitar a recaída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.   CAS, 15 anos, sexo masculino, iniciou subitamente quadro 

de febre, prostração, mialgia e exantema. Feito o diagnóstico de 
"dengue clássica", apresentou boa recuperação em alguns dias. 
Permaneceu assintomático até que, após 15 dias, passou a 
apresentar crises convulsivas, alteração do nível de consciência e 
parestesia ascendente com perda de força muscular de membros 
inferiores. Identifique a afirmativa correta sobre o caso: 

 

(A) Dentre os distúrbios pós-dengue são relatados epilepsia, 
tremores, amnésia, demência, psicose maníaca, paralisia de 
Bell, envolvimento de laringe, paralisia de extremidades 
inferiores, de palato, de nervo ulnar, de nervo torácico 
longo, de nervo peroneal, síndrome de Reye, síndrome de 
Guillain-Barré, meningoencefalomielite e mononeuropatias. 

(B) A infecção do sistema nervoso central (SNC) pela dengue 
requer o conhecimento das três hipóteses de infecção viral 
sistêmica: a teoria da infecção sequencial, desenvolvida por 
Halstead; a teoria de hiperendemicidade de Rosen e a 
ocorrência de recombinação gênica, resultante de infecções 
simultâneas por sorotipos virais diferentes no hospedeiro 
humano, mas não no vetor. 

(C) A partir da constatação de que os pacientes tinham história 
clínica compatível com dengue, devem ser solicitadas as 
tipagens virais apenas no líquor, cujos resultados 
confirmaram a hipótese diagnóstica. 

(D) Infecções por dengue em indivíduos que já tiveram contato 
com outros sorotipos do vírus ou mesmo com outros 
flavivírus (como os vacinados contra a febre amarela), 
podem alterar o perfil da resposta imune, que passa a ser 
do tipo anamnésico ou de infecção secundária (reinfecção), 
com baixa produção de IgG e resposta aumentada precoce 
de IgM. 

 

53.   Paciente de 34 anos com quadro súbito de cefaleia 

excruciante, holocraniana, ao realizar levantamento de peso na 
academia. Evoluiu com crise convulsiva tônico-clônica 
generalizada e liberação esfincteriana. À entrada no Pronto-
Socorro, observou-se anisocoria, rigidez de nuca, ptose palpebral 
e estrabismo divergente. Sem comorbidades prévias. Determine o 
provável diagnóstico e a lesão correspondente: 

 

(A) Tumor cerebral (transformação hemorrágica) associado a 
herniação uncal e compressão do nervo abducente. 

(B) Acidente vascular isquêmico evoluindo com hipertensão 
intracraniana e lesão do nervo abducente. 

(C) Acidente vascular hemorrágico evoluindo com hipertensão 
intracraniana e compressão do nervo oculomotor. 

(D) Esclerose múltipla em evolução justificando lesão de pares 
cranianos e crise convulsiva causada pela desmielinização 
neuronal. 

 

54.   R.L.N., sexo masculino, 22 anos, vegano há 

aproximadamente 3 anos, sem suplementação alimentar, com 
queixa de fraqueza, parestesias e hipoestesia nos membros 
inferiores. Ao exame físico, apresenta-se descorado 2+/4+, sem 
outras alterações. Realizou hemograma: 

Hb: 9,2 g/dL; Ht: 28%; VCM: 100fL; RDW: 16%; Leucócitos: 
8.300/mm3 com diferencial normal. Plaquetas: 214.000/mm3; 
DHL: 1.500 U/L. 

Determine a causa da anemia e do quadro clínico do paciente: 

 

(A) Anemia megaloblástica, deficiência de vitamina B12. 

(B) Anemia megaloblástica, deficiência de ácido fólico. 

(C) Anemia falciforme, microinfartos em circulação de membro 
inferior. 

(D) Anemia hemolítica autoimune pelo aumento do DHL. 
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55.   Paciente masculino, 60 anos, procura atendimento por ter 

despertado durante a madrugada com dor intensa no hálux direito 
acompanhado de rubor e inchaço local. Relata dificuldade para a 
deambulação porque os sintomas estão intensos. Refere ser 
hipertenso em uso de hidroclorotiazida e ter colesterol alto. Tem 
como hábitos alimentação rica em carne vermelha e ingesta de 
bebidas alcoólicas, em média duas cervejas ao dia. Nega outros 
sintomas associados. Identifique a afirmativa correta em relação 
ao quadro: 

 

(A) As provas inflamatórias como velocidade de 
hemossedimentação e proteína C reativa normais afastam o 
diagnóstico de Gota. 

(B) A confirmação de hiperuricemia confirma o diagnóstico de 
Gota. 

(C) Os achados de articulação inflamada observados na 
radiografia permitem a realização do diagnóstico. 

(D) Os achados de cristais em formato de agulha, 
especialmente se fagocitados pelos leucócitos, são 
considerados patognomônicos da Gota. 

 

56.   Paciente do sexo feminino, 35 anos, comparece em 

Estratégia Saúde da Família com queixa de cefaleia e turvação 
visual, associadas a fraqueza e episódios de formigamento e 
câimbras nas pernas, com 6 semanas de evolução e piora 
progressiva nos últimos 5 dias. Nega histórico patológico pessoal 
e informa antecedente familiar de hipertensão arterial. Ao exame 
físico, verificam-se: PA: 190 x 110 mmHg, FC: 74 bpm; ausculta 
cardiopulmonar sem alterações. Traz exames recentes: 
potássio: 2,4 mmol/L (valor de referência: 3,5 - 5,1 mmol/L) e 
sódio: 152 mmol/L (valor de referência: 135 - 148 mmol/L). 

Considerando a principal hipótese diagnóstica, identifique os 
exames complementares pertinentes: 

 

(A) TSH e T4 Livre 

(B) Cortisol e ACTH (hormônio adrenocorticotrófico) 

(C) Metanefrinas Urinárias e Plasmáticas 

(D) Renina e Aldosterona 

 

57.   Paciente masculino, 29 anos, branco, vem à consulta com 

quadro de fraqueza, emagrecimento progressivo e “pressão 
baixa”. Refere ser portador de HIV e ter feito tratamento de 
tuberculose no passado. Ao exame apresenta-se em regular 
estado geral, desidratado +/4+, afebril. PA: 110 x 80 mmHg 
(deitado) e 90 x 60 mmHg (em pé). Apresenta escurecimento da 
pele em região axilar e região posterior do pescoço, bem como de 
mucosa oral. Determine o diagnóstico e a conduta: 

 

(A) Insuficiência adrenal secundária à tuberculose de região 
selar, e deverá realizar-se uma ressonância magnética de 
sela túrcica. 

(B) Insuficiência adrenal primária, e deve-se realizar a dosagem 
de ACTH, que deverá estar diminuído para a confirmação 
do diagnóstico. 

(C) Doença de Addison, e o primeiro teste a ser solicitado para 
estes pacientes é a dosagem do cortisol basal às 8 horas. 

(D) Hipercortisolismo, e deve ser submetido ao teste de 
cortrosina para a confirmação do diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.   Maria, 50 anos, doméstica, em acompanhamento há um ano 

(na ocasião com creatinina sérica: 1,8 mg/dL e ritmo de filtração 
glomerular estimado de 37 mL/minuto). Informa que não 
consegue manter a adesão à dieta porque come no emprego e 
seus patrões gostam de massas, frituras e todos os dias faz e 
come sobremesas variadas. Nos últimos dias, percebeu sua urina 
espumosa e em menor quantidade, fraqueza, seus pés não estão 
cabendo nos sapatos e até seus olhos estão inchados. Nesta 
noite, procurou o Pronto Atendimento com queixas de náuseas, 
falta de ar, palidez cutânea e edema generalizado. Realizados 
exames: 

Creatinina sérica: 5,4 mg/dL (a última era 2,4 mg/dL); 

Albumina sérica: 2,1 g/dL; 

Hb: 8 mg/dL e Hematócrito: 25%; 

Urina I: proteinúria 4+ (quantificada em 5,0g / 24 horas); 
leucocitúria: 24.000/mL, hemácias: 5.000/mL. 

Com relação aos achados diagnósticos de Dona Maria, é possível 
afirmar: 

 

(A) A presença de leucocitúria é diagnóstica de infecção do 
trato urinário. 

(B) O estágio de doença renal crônica da paciente era IIIb 
quando foi encaminhada para o especialista. 

(C) A causa da hipoalbuminemia é a doença hepática gordurosa 
não alcoólica que acompanha a Síndrome Metabólica. 

(D) A doença renal do diabetes costuma cursar com Síndrome 
Nefrótica e componente nefrítico. 
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59.   Observe atentamente a descrição dos sintomas de dois 

pacientes distintos: 

Paciente I: jovem, sexo masculino, há 4 dias com quadro de tosse 
inicialmente seca, que evoluiu para expectoração com secreção 
amarelada espessa e presença de laivos de sangue, associado a 
febre alta e discreta dor ventilatório-dependente dorsal à direita. 

Paciente II: idoso, tabagista, com perda de peso de 7kg em 2 
meses, associada a tosse seca, dispneia aos grandes esforços e 
dor torácica ventilatório dependente em base direita. 

Verifique as imagens radiográficas a seguir (figuras A e B): 

 

                          (A)                                                 (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlacione os achados clínicos e radiológicos e selecione a 
afirmativa correta: 

 

(A) A descrição de sintomas “II” associado ao radiograma “B” 
permite inferir um diagnóstico sindrômico de Derrame 
Pleural. Os sinais esperados no exame físico seriam na 
base direita: a palpação com diminuição da expansibilidade 
e do frêmito toraco vocal, percussão maciça e diminuição ou 
abolição da ausculta de murmúrio vesicular. 

(B) A descrição de sintomas “I” associado ao radiograma “A” 
permite inferir um diagnóstico sindrômico de Consolidação 
Pulmonar com provável diagnóstico etiológico de 
Pneumonia. Os sinais esperados no exame físico seriam na 
base direita: palpação com diminuição da expansibilidade e 
do frêmito toraco vocal, percussão maciça e presença de 
estertores crepitantes na ausculta. 

(C) A descrição de sintomas “I” associado ao radiograma “A” 
permite inferir um diagnóstico sindrômico de 
Tromboembolismo Pulmonar com consequente infarto do 
parênquima pulmonar. Os sinais esperados no exame físico 
seriam na base direita: palpação com diminuição da 
expansibilidade e aumento do fremito toracovocal, 
percussão timpânica e estertores crepitantes na ausculta. 

(D) A descrição de sintomas “II” associado ao radiograma “A” 
permite inferir um diagnóstico sindrômico de Consolidação 
Pulmonar com provável diagnóstico etiológico de 
Pneumonia. Os sinais esperados no exame físico seriam na 
base direita: palpação com diminuição da expansibilidade e 
diminuição do frêmito toraco vocal, percussão maciça e 
estertores crepitantes na ausculta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.   Mulher, 35 anos, em tratamento de Artrite Reumatoide (AR) 

com metotrexato + anti-TNF. Clinicamente, a patologia 
inflamatória (AR) está em remissão, sem uso de corticoterapia há 
anos. Queixa-se de calafrios noturnos, emagrecimento e tosse há 
3 meses. A radiografia de tórax mostra um infiltrado no ápice 
pulmonar direito. Defina a complicação demonstrada: 

 

(A) Neoplasia pulmonar 

(B) Tuberculose pulmonar 

(C) Sarcoidose 

(D) Acometimento pulmonar da AR 

 

61.   RN com 10 dias de vida é levado para primeira consulta na 

UBS. Mãe refere que o bebê chora muito e dorme pouco. Nega 
intercorrências neonatais. Durante toda a consulta, observa-se a 
mãe apática, referindo muito cansaço e dificuldade para 
amamentar o seu filho. Dentre as alternativas abaixo, assinale a 
melhor conduta frente ao caso: 

 

(A) Orientar amamentação livre demanda a fim de aumentar a 
produção de leite. Prescrever ansiolítico para a mãe e dosar 
T4 e TSH séricos do RN. 

(B) Orientar a amamentação a cada 3 horas e solicitar retorno 
em 5 dias. Dosar TSH e T4 séricos na mãe e no RN. 

(C) Incentivar a amamentação a fim de fortalecer o vínculo mãe-
filho. Fornecer apoio psicológico para a mãe se necessário. 

(D) Inspecionar a amamentação e as mamas durante a 
consulta. Dosar T4 e TSH séricos na mãe. 

 

62.   Escolar de sete anos, sexo feminino, está há dois dias em 

tratamento para provável infecção do trato urinário com 
sulfametoxazol-trimetoprim, na dose de 40mg/kg/dia de sulfa. No 
início do quadro, apresentava urgência, dor e dificuldade para 
urinar. No momento, a mãe refere melhora significativa das 
queixas, entretanto o resultado da urinocultura mostra 500.000 
colônias de E.coli resistente ao antimicrobiano em uso. 

A conduta, neste caso, deverá ser: 

 

(A) Trocar o antimicrobiano em uso de acordo com a 
sensibilidade in vitro. 

(B) Trocar o antimicrobiano em uso por ácido nalidíxico. 

(C) Trocar o antimicrobiano em uso por amoxicilina oral. 

(D) Manter o esquema antimicrobiano em uso. 

 

63.   Menina de 9 anos é levada a um hospital do interior de São 

Paulo por sua mãe. Criança relata que machucou o tornozelo 
direito em um arbusto há 8 horas. Apresenta lesão com 2 orifícios 
em face lateral de perna direita com parestesia local e pouco 
edema. Ao exame físico está com diplopia, disartria, ptose 
palpebral bilateral, fácies miastênica, mal-estar, náuseas, cefaleia, 
mialgia generalizada e urina escurecida. Nega dispneia. Tem 
dosagem de creatinofosfoquinase: 1.800 (VR: 30 – 210 U/L) e 
hemoglobinúria. 

Baseado nas informações acima, assinale o acidente ofídico da 
paciente: 

 

(A) Acidente elapídico 

(B) Acidente botrópico 

(C) Acidente crotálico 

(D) Acidente laquético 
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64.   Mãe de um lactante de quatro meses está preocupada, pois 
seu filho não sustenta a cabeça. História perinatal: parto vaginal, 
banhado em mecônio espesso, necessitando de reanimação na 
sala de parto, Apgar 1/4/7, peso: 2.800g, comprimento: 49cm. 
Exame físico: eleva momentaneamente a cabeça em posição de 
prono e sorri, faz semiflexão dos cotovelos e pronação do 
antebraço e flexão de punhos e dedos, reflexo tônico cervical 
assimétrico, reflexo de Moro exarcebado. Nessa situação, deve-
se informar à mãe que seu filho apresenta: 
 

(A) Distúrbio neuropsicomotor pela asfixia perinatal e necessita 
de acompanhamento multiprofissional. 

(B) Limites normais do desenvolvimento neuropsicomotor e 
necessita de estimulação em casa. 

(C) Distúrbio neuropsicomotor pela asfixia perinatal e que terá 
um atraso físico e mental. 

(D) Distúrbio neuropsicomotor temporário pela asfixia perinatal 
e que irá se desenvolver normalmente. 

 

65.   Criança de quatro anos chega ao ambulatório de Pediatria, 
acompanhada pela mãe, com história de febre intermitente há 
duas semanas, manchas arroxeadas pelo corpo e em membros 
superiores e inferiores, além de inapetência e perda de peso. 

Exame físico:  

Inspeção: Regular Estado Geral, descorada 3+/4+, eupneica, com 
presença de petéquias principalmente em MMII. 

Palpação: Linfonodomegalia cervical, supraclavicular e inguinal. 
Na palpação abdominal, presença de hepatoesplenomegalia. 

Exames Laboratoriais:  

Hemograma: Hb: 5,2 g/dL / Ht: 18% / Leucócitos: 57.200/mm3. 

Neutrófilos: 572 mm3 (1%) / Bastonetes: 0 mm3 (0%). 

Segmentados: 572 mm3 (1%) Linfócitos típicos: 16.016 mm3 
(28%). 

Linfócitos atípicos: 0 mm3 (0%) Blastos: 39.468 mm3 (69%). 

Plaquetas: 49.000 mm3. 

O quadro clínico desta criança é compatível com: 
 

(A) Leucemia Mieloide Aguda (LMA) 

(B) Leucemia Linfoide Aguda (LLA) 

(C) Artrite Reumatoide Juvenil (ARJ) 

(D) Parvovirose 

 

66.   Laura, 18 meses de idade, chega ao Pronto-Socorro com 
quadro de febre há quatro dias, associada a vômitos e alternando 
irritabilidade e letargia há 1 dia. Tem antecedente pessoal de 
infecção urinária de repetição. Ao exame físico apresenta-se em 
mau estado geral, cianose de extremidades, anictérica, febril, 
dispneia leve (tiragem subcostal e intercostal leves), taquicárdica, 
pálida e letárgica. Aparelho respiratório e abdome com exames 
físicos normais. Aparelho cardíaco com BRNF em 2 tempos sem 
sopros. Pulsos periféricos filiformes e perfusão periférica de 7 
segundos. Possui este traçado em monitorização cardíaca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os diagnósticos mais prováveis são: 
 

(A) Taquicardia supraventricular consequente a choque séptico. 

(B) Taquicardia sinusal consequente a episódio de febre. 

(C) Taquicardia ventricular com pulso consequente a choque 
obstrutivo. 

(D) Taquicardia sinusal consequente a intoxicação. 

67.   Paciente de dois anos de vida é levada à Unidade Básica de 

Saúde com história de diarreia desde os 9 meses, com padrão de 
evacuações amolecidas e às vezes líquidas. A mãe refere quadro 
de dor abdominal e distensão. No histórico alimentar recebeu 
aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, quando iniciou 
com alimentação complementar. Atualmente mantém aleitamento 
materno associado a duas refeições, e nos intervalos oferece 
pães, bolachas e frutas. Há dois meses notou diminuição da 
aceitação dos alimentos e está perdendo peso, segundo 
informação da mãe. Exame físico: bom estado geral, hidratada, 
pálida e emagrecida, distensão abdominal importante e 
achatamento da região glútea. 

Determine o diagnóstico sindrômico e a provável etiologia: 

 

(A) Diarreia Crônica, com provável diagnóstico de Doença 
Inflamatória Intestinal. 

(B) Diarreia Persistente, com intolerância a lactose e indicação 
de retirada do aleitamento materno devido à alta 
concentração de lactose. 

(C) Diarreia Crônica sem má absorção intestinal, com provável 
diagnóstico etiológico de Síndrome do Intestino Irritável. 

(D) Diarreia Crônica, com indicação de investigar má absorção 
intestinal como Doença Celíaca e parasitoses. 

 

68.   O pediatra recebe em seu consultório um paciente do sexo 

masculino de 14 meses para consulta de rotina. Os pais referem 
estar preocupados, pois a criança fala muito pouco. Pais referem 
que a criança nasceu a termo, sem intercorrências pré e 
perinatais, alimenta-se bem e a vacinação encontra-se atualizada. 
Sentou-se aos seis meses, engatinhou aos 10 meses e andou 
com 13 meses. Nega cirurgias ou internações prévias. Passa o 
dia em casa com a babá, gosta de brincar no tablet. Ao exame, o 
pediatra observa que fala algumas sílabas, porém sem 
significado. Aponta para o que quer e imita gestos. Nesta 
situação, o pediatra deveria: 

 

(A) Realizar avaliação de triagem para transtorno do espectro 
autista e acompanhar clinicamente. 

(B) Solicitar avaliação auditiva e encaminhar para a 
fonoaudiologia. 

(C) Orientar os pais quanto à estimulação da criança e fazer 
acompanhamento clínico frequente. 

(D) Solicitar tomografia de crânio e avaliação da neuropediatria. 
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69.   Escolar, 6 anos, masculino, comparece à UBS com história 
de crises de chiado recorrentes desde os 2 anos de idade. No 
último mês nega crises ou necessidade de uso de medicação de 
alívio, mas toda vez que corre ou ri muito, apresenta tosse. 
Refere dois episódios de despertar noturno por tosse nesse 
período. Como antecedentes pessoais, nunca foi internado, mas 
já permaneceu em observação por algumas horas para realização 
de nebulizações com Fenoterol, sempre com boa resposta. 
Apresenta também queixas nasais de obstrução e coriza 
diariamente há três anos, o que traz prejuízo às suas atividades 
escolares. Tem prick test positivo para epitélio animal. De 
antecedentes familiares, a mãe refere ter asma. 

Assinale a alternativa que melhor representa os diagnósticos 
desse paciente e o tratamento de manutenção de primeira 
escolha para esses diagnósticos: 
 

(A) Asma parcialmente controlada; rinite alérgica persistente 
moderada/grave. Corticosteroide inalado em dose baixa a 
moderada, associado a corticosteroide nasal. 

(B) Asma não controlada; rinite alérgica persistente leve. 
Antagonista do receptor de leucotrieno e higiene nasal com 
soro fisiológico. 

(C) Asma persistente moderada; rinite crônica. Corticosteroide 
inalado em dose baixa a moderada associado a 
corticosteroide nasal. 

(D) Bronquite crônica, rinite alérgica persistente 
moderada/grave. Profilaxia ambiental e beta 2 agonista de 
curta duração, se crise de tosse. 

 

70.   A.C.S., 18 meses de idade, sexo masculino, é levado à 
Unidade Básica de Saúde para consulta de rotina. Mãe informa 
que durante atendimento em Pronto-Socorro há duas semanas 
por quadro de tosse e coriza foi informada que seu filho 
apresentava sopro cardíaco. Não havia qualquer queixa em 
antecedentes pessoais, exceto o fato de apresentar quadros de 
tosse, coriza e febre de repetição desde que entrou na creche. 
Nega internações. Desenvolvimento pondero estatural e 
desenvolvimento neuropsicomotor normal. Ao exame físico 
encontra-se em bom estado geral, hidratado, ativo, eupneico, 
acianótico, afebril, boa perfusão periférica, pulsos simétricos. 
Aparelho Cardiovascular: BRNF, com sopro sistólico suave 2+ em 
6+, musical, melhor audível em bordo esternal esquerdo baixo e 
que diminui de intensidade ao exame, se paciente muda da 
posição deitado para sentado. FC: 100 bpm, SatO2 de 95%. 
Restante do exame físico normal. 

Frente aos dados de história e exame físico, qual a principal 
hipótese diagnóstica e conduta inicial? 
 

(A) Principal hipótese diagnóstica é CIV, por tratar-se de 
cardiopatia congênita acianótica de hiperfluxo pulmonar 
mais frequente em Pediatria, com clássico sopro sistólico 
suave, justificando os quadros respiratórios do lactente. 
Conduta inicial é solicitar ecocardiograma e 
eletrocardiograma, esperando evidenciar sobrecarga de 
ventrículo esquerdo. 

(B) Principal hipótese diagnóstica é comunicação interatrial 
(CIA), por tratar-se de cardiopatia congênita cianótica com 
evolução silenciosa e baixo fluxo sistêmico. A conduta inicial 
é tranquilizar a mãe e solicitar eletrocardiograma e 
ecocardiograma. 

(C) Principal hipótese diagnóstica é sopro inocente, clássico 
sopro de Still. A conduta inicial é tranquilizar a mãe, 
orientando o caráter benigno do provável sopro inocente, 
solicitar ecocardiograma e acompanhamento pediátrico na 
Unidade Básica de Saúde. 

(D) Principal hipótese diagnóstica é persistência do canal 
arterial (PCA), cardiopatia congênita acianótica de hipofluxo 
pulmonar, com sopro sistólico em maquinaria, justificando 
os quadros respiratórios do lactente. Conduta inicial é 
solicitar eletrocardiograma, ecocardiograma e avaliação 
com cardiologista infantil. 

71.   Criança de quatro meses é levada ao Pronto-Socorro Infantil 

porque não para de chorar. Mãe relata que faz 7 dias que a 
lactente apresenta choro inconsolável e apresentou crise 
convulsiva. Nega febre, diarreia, coriza, desconforto respiratório. 
Faz aleitamento artificial, porque a mãe precisou voltar a 
trabalhar. O pediatra pergunta se fica na creche, mas a mãe 
responde que a lactente fica aos cuidados do namorado, que 
atualmente não trabalha. 

Ao exame clínico: regular estado geral, afebril, corada, hipoativa e 
chorosa à manipulação. Durante o exame apresentou uma crise 
convulsiva tônico-clônica, que cedeu com uso de Diazepam. 
Crânio: sem abaulamentos ou depressão. 

Aparelho cardiovascular e aparelho respiratório sem alterações. 
Abdome: doloroso à palpação, sem visceromegalias. 
Extremidades: pulso amplo, com perfusão adequada. 

O pediatra solicita o RX de corpo total: fratura de clavícula direita 
e alguns calos ósseos. 

O pediatra suspeita então de maus tratos. Qual é o exame de 
eleição para fechar o diagnóstico? 

 

(A) Líquido cefalorraquidiano 

(B) Fundo de olho 

(C) Hemograma completo 

(D) Tomografia de crânio 

 

72.   Adolescente, 13 anos, com queixa de dor abdominal e 

vômitos ha 1 dia. Nega febre. Deu entrada no Pronto-Socorro 
Infantil em regular estado geral, afebril, hipoativo, desidratado 
++/4+, com FR 40 rpm, FC 130 bpm, PA 100 x 60 mmHg. 

Coletado exames: HMG: Hb: 12,8; HT: 38; Leucócitos 9600 (1 
bastonete / 40 segmentados / 50 linfócitos); Plaquetas 255.000; 
Glicemia 289; Na 136; K 5,0; Ureia 20; Creatinina 0,5; PCR 1,0. 

Urina 1: 5.000 leucócitos, 3.000 hemácias, proteínas +, corpos 
cetônicos ++ 

Gasometria venosa: pH: 7,15 / bicarbonato: 8 

Diante deste caso, qual sua conduta inicial? 

 

(A) Expansão com soro fisiológico 0,9% 20 mL/kg e insulina 
regular intramuscular 0,25 UI/kg. 

(B) Expansão com soro fisiológico 0,9% 20 mL/kg e reposição 
de bicarbonato. 

(C) Antiemético e analgésico intramuscular e posterior terapia 
de reidratação oral. 

(D) Expansão com soro fisiológico 0,9% 20 mL/kg. 
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73.   Paciente de três anos iniciou há duas semanas com febre 

baixa por dois dias, mal-estar, cefaleia e por cinco dias com 
lesões eritematosas maculo papulares que se confluíram em face 
e espalharam para braços, pernas e pouco em tronco (conforme 
foto). Todos os sintomas desapareceram e há um dia, após ter 
frequentado parque aquático por um dia, reapareceram as lesões 
na pele. A mãe, preocupada com a volta da doença, procurou o 
atendimento e o pediatra pôde presumir que o agente infeccioso 
dessa patologia é: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Morbillivirus paramyxoviridae 

(B) Parvovírus B19 

(C) Herpes vírus 6 ou 7 

(D) Varicela-zoster 

 

74.   Pedro, de 6 meses, iniciou com febre e irritabilidade há 1 

dia, sem outros sintomas. Procurou a emergência pediátrica e ao 
exame encontra-se afebril, em bom estado, hidratado, ativo e 
chorando frequentemente. Restante do exame normal. Foi 
solicitado sumário de urina, que mostrou leucocitúria, nitrito 
positivo e leucoesterase positiva. A amostra foi colhida por sonda 
vesical de alívio e a urocultura está em andamento. Desta forma, 
o socorrista deve proceder com a seguinte terapêutica baseada 
na hipótese diagnóstica inicial: 

 

(A) Como se trata de infecção do trato urinário (ITU), o 
socorrista deve introduzir aminoglicosídeo endovenoso, 
solicitar ultrassom de rins e vias urinárias, aguardando 
urocultura para adequar antibiótico via oral. 

(B) Como se trata de febre sem sinais localizatórios, o 
socorrista deve aguardar hemograma, PCR (proteína C 
reativa) para introduzir antibióticos confirmando sua conduta 
com o antibiograma. 

(C) Como se trata de febre sem sinais localizatórios, o 
socorrista deve checar o status vacinal do paciente e se 
duas doses de pneumococo e hemófilos deve aguardar 
urocultura para introdução de antibiótico, visto que o 
diagnóstico de ITU se faz com urocultura. 

(D) Como se trata de infecção do trato urinário (ITU), o 
socorrista deve introduzir amoxacilina com clavulanato de 
potássio via oral e retorno em 2 dias para resultado de 
urocultura e confirmar esquema antibiótico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.   Recém-nascido com 24 horas de vida, prematuro, peso de 

nascimento de 1200g, com diagnóstico de septicemia, é internato 
na Unidade de Tratamento Intensivo, com quadro de instabilidade 
térmica, irritabilidade e convulsão. Ao exame físico, apresenta 
abaulamento da fontanela anterior. Após admissão, o médico 
suspeitou de meningite e solicitou vários exames, além do líquor 
cefalorraquidiano. 

Assinale a alternativa correta em relação ao agente etiológico: 

 

(A) Estreptococo do grupo B 

(B) Haemophilus influenzae 

(C) Estreptococo do grupo A 

(D) Neisseria meningitidis 

 

76.   Criança de 7 anos, sexo masculino, é trazida ao ambulatório 

de pediatria por dor na região inguinal esquerda com irradiação 
para o joelho há 2 semanas, associado a claudicação. Nega 
febre, dor ou edema em outras articulações. O exame físico é 
normal, exceto pela restrição da flexão, abdução e rotação interna 
do quadril esquerdo. Hemograma normal, VHS = 15 mmHg; 
proteína C reativa (PCR) = 12. Radiografia fragmentação parte 
anterior da epífise. Qual sua hipótese diagnostica? 

 

(A) Artrite séptica de quadril 

(B) Epifisiólise 

(C) Osteossarcoma 

(D) Legg-Calvé-Perthes 

 

77.   Escolar de 8 anos com queixa de cefaleia holocraniana há 

alguns meses. Mãe refere que a criança chora com a dor de 
cabeça e está muito preocupada. Nega obstrução nasal, coriza e 
febre. Não acompanhada de náuseas ou vômitos. Apresenta 
melhora com analgésico, como dipirona ou paracetamol, e 
melhora também com o sono. 

Assinale a alternativa correta em relação ao provável diagnóstico 
dessa criança: 

 

(A) Cefaleia tipo enxaqueca 

(B) Cefaleia tipo tensional 

(C) Cefaleia trigêmino-autonômica 

(D) Cefaleia por hipertensão intracraniana 

 

78.   Lactente de 6 meses está em aleitamento materno exclusivo 

e vai iniciar introdução de frutas. Nasceu com 2.300g, 47cm, de 
38 semanas de gestação. Quanto à suplementação de Ferro 
elementar, deve-se prescrever neste momento: 

 

(A) Tratamento com 1 mg/kg de peso/dia de Ferro elementar. 

(B) Profilaxia com 3 mg/kg de peso/dia de Fe elementar. 

(C) Profilaxia com 2 mg/kg de peso/dia de Fe elementar. 

(D) O aleitamento materno exclusivo não indica prescrição de 
ferro nessa faixa etária. 

 

 

 

 

 

 



 

20 Consórcio SP 1 – Teste de Progresso – outubro/2020 

79.   Escolar, 9 anos, apresenta quadro de fotofobia, ardor, 

hiperemia conjuntival e lacrimejamento ocular e cefaleia. É levado 
ao pediatra na unidade de pronto atendimento. A história clínica 
revela que sintomas apareceram desde o final do ano passado e 
que regrediram um pouco durante as férias, porém com o retorno 
das atividades escolares observou piora do quadro novamente. 
Mãe também observou que apresenta sonolência durante o dia, 
principalmente quando força os olhos (sic). Responda qual deve 
ser a provável hipótese diagnóstica e conduta do pediatra após 
examiná-lo: 

 

(A) Enxaqueca, encaminhar para neurologista. 

(B) Conjuntivite, prescrever colírio antibacteriano. 

(C) Alergia, encaminhar para alergologista. 

(D) Ametropia, encaminhar para oftalmologista. 

 

80.   Menor com 4 anos de idade é levada ao Pronto-Socoro 

devido a quadro de intensa dor abdominal, periumbilical e diarreia 
fétida há cerca de 7 dias. Mãe relata perda de apetite e muitos 
gases intestinais. Após exame físico normal, com ruídos 
hidroaéreos aumentados, sem visceromegalias, qual a hipótese 
diagnóstica mais provável? 

 

(A) Alergia à proteína do leite de vaca 

(B) Giardíase 

(C) Infecção urinária 

(D) Intoxicação alimentar 

 

81.   Nas pacientes com massas anexiais é de suma importância 

a diferenciação entre as de etiologia benigna e maligna. No 
exame ultrassonográfico de abordagem transvaginal, são fatores 
sugestivos de malignidade: 

 

(A) Septos finos, conteúdo sem debris e sem áreas sólidas. 

(B) Paredes e septos irregulares e grossos, projeções papilares 
e áreas sólidas. 

(C) Ausência de fluxo ao Doppler, uniloculados, presença de 
sombra acústica. 

(D) Tamanho menor que 100mm, ausência de septos, ausência 
de projeções papilares. 

 

82.   A contracepção de longa duração (LARC – long-acting 

reversible contraception) que envolve implantes subdérmicos, DIU 
de cobre e SIU com levonorgestrel, são ultimamente 
recomendados pela OMS para mulheres mais jovens, devido 
maior falha dos métodos tradicionais, como ocorre com os 
contraceptivos hormonais orais quando usados nessa faixa etária, 
levando assim ao risco de gravidez indesejada. Sobre os LARC, 
qual a alternativa correta dentre as abaixo relacionadas? 

 

(A) O DIU de cobre pode ser inserido no intraparto, entretanto 
apresenta risco maior para expulsão, logo o ideal é ser 
inserido no 4º dia de puerpério. 

(B) O uso de DIU ou SIU em adolescentes propicia maior risco 
de doença inflamatória pélvica, portanto seu uso será 
restrito para aquelas com relacionamento estável. 

(C) O DIU de cobre e o SIU com levonorgestrel podem ser 
utilizados em mulheres nulíparas que desejam 
contracepção. 

(D) O implante subdérmico com etonogestrel não deve ser 
indicado nas pacientes com história de cisto mamário. 

 

 

 

 

83.   Menina, 12 anos de idade, procura a Unidade Básica de 
Saúde acompanhada dos pais para consulta ginecológica de 
rotina, pois iniciou suas relações sexuais. Durante a consulta os 
pais apresentam dúvidas sobre a vacinação contra o vírus do 
HPV. Você, conhecendo as recomendações do Ministério da 
Saúde e os benefícios da vacinação, deve assinalar a alternativa 
INCORRETA sobre essas orientações: 

 

(A) Por já ter iniciado as relações sexuais, o esquema de dose 
recomendado será de dose inicial, seguido de 1º reforço 
com 2 meses e de 2º reforço após 6 meses. 

(B) A vacina HPV quadrivalente está disponível no Brasil para 
meninas dos 9 aos 14 anos de idade e para os meninos dos 
11 aos 14 anos de idade com esquema vacinal de duas 
doses. 

(C) A indicação do esquema vacinal na população jovem 
apresenta melhor eficácia quando aplicada antes do 
contado com vírus HPV, e a vacinação proporciona níveis 
de anticorpos muito mais altos que a imunidade natural 
produzida pela infecção. 

(D) Os efeitos colaterais da vacina HPV incluem 
predominantemente reações locais, sendo classificada por 
organizações oficiais de saúde (como a OMS e o Ministério 
da Saúde) como extremamente segura. 

 

84.   Em atendimento na UBS consulta-se mulher de 54 anos, 
com achado de “caroço” em sua mama esquerda há 
aproximadamente 1 mês, sem história de trauma, dor ou queixa 
de sinais flogísticos locais. No histórico ginecológico refere 
menarca aos 15 anos, teve seu primeiro filho aos 18 anos e todos 
os 4 filhos nasceram de parto cesariana, tendo amamentado 
todos por pelo menos 1 ano cada. Faz uso regular de 
anticoncepcional hormonal oral combinado devido ao medo de 
nova gravidez, já que no seu último parto o obstetra disse que seu 
útero estava “fino” e que agora com sua idade sabia que seria 
uma gestação de risco. Não tem histórico familiar de câncer de 
mama ou comorbidades. Última mamografia realizada 3 anos 
atrás, com laudo de BIRADS 0 devido a imagem arredondada de 
2cm em QSL de mama esquerda. Ao exame físico nota-se: 
inspeção estática e dinâmica sem alterações, palpação de 
cadeias linfonodais sem anormalidades, palpação de nódulo 
móvel de consistência fibroelástica, indolor, não aderido a planos 
profundos, com aproximadamente 2cm de diâmetro em QSL de 
mama esquerda. Expressão mamária negativa. Em dúvida sobre 
a melhor conduta a ser tomada, você pede a opinião dos colegas 
do grupo da sala, que fizeram as seguintes considerações: 
 

I. A menarca tardia, juntamente com o histórico 
gestacional e lactacional desta paciente, são fatores 
protetores para câncer de mama. 

II. Com uma mamografia BIRADS 0, essa paciente já 
deveria ter sido submetida a ultrassonografia mamária 
para complementação diagnóstica. 

III. O uso do anticoncepcional oral combinado é 
indispensável nessa situação, mas caso fosse uma 
terapia de reposição hormonal deveria ser suspensa 
imediatamente. 

IV. A ultrassonografia de mama com nódulo palpável 
no mínimo constaria como BIRADS 4, o que obrigaria 
a confirmação com ressonância magnética. 

V. Por tratar-se de nódulo em QSL, que é uma 
localidade com pouca ocorrência de lesões malignas, 
associado ao fato de o nódulo não ter crescido, 
dispensa qualquer conduta diagnóstica. 

 

Analisando as afirmativas acima, assinale a alternativa correta: 
 

(A) I e II estão corretas. 

(B) I e III estão corretas. 

(C) II e IV estão corretas. 

(D) III e V não estão corretas. 
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85.   Paciente de 41 anos procura atendimento médico com 

queixa de dor pélvica há mais de seis meses, com piora no 
período pré-menstrual, acompanhado de dismenorreia intensa 
que se intensificou nos últimos seis meses. Ela é nuligesta e está 
sem método contraceptivo há três anos, com desejo de 
engravidar. Exame físico geral normal, abdome doloroso à 
palpação de fossa ilíaca direita, sem sinais de irritação peritoneal. 
Ao exame ginecológico, colo de aspecto epitelizado e conteúdo 
vaginal normal. Paciente refere dor à palpação de anexos direitos 
no toque bimanual e dor à mobilização do útero. Anexos 
esquerdos indolores à palpação. Solicitado ultrassom pélvico 
transvaginal, que evidenciou cisto de conteúdo espesso em ovário 
direito de 2,8cm no seu maior diâmetro e nódulo em região de 
ureter direito, com hidronefrose discreta à direita. Após a análise 
do quadro clínico e o ultrassom, assinale a conduta correta entre 
as alternativas abaixo: 

 

(A) Progestagênio oral contínuo, repetir ecografia em 6 meses. 

(B) Análogo do GnRh por seis meses e repetir exame de 
imagem após. 

(C) Ooforoplastia a direita e exérese do nódulo em região de 
ureter. 

(D) Histerectomia com anexectomia bilateral. 

 

86.   Você é o médico da UBS e atendeu a Sra. Maria, de 28 

anos, com 2 filhos vivos, e que está acima do peso. Ela 
compareceu à consulta por ter um corrimento branco em grande 
quantidade com coceira associada a ardor quando urina. Também 
refere que esse corrimento piora no período pré-menstrual. 
Detalha que isso a incomoda há alguns meses e diz que o marido 
está se queixando de coceira no pênis há 2 dias, após coito 
vaginal recente. 

Qual a sua hipótese diagnóstica provável e a conduta correta 
dentre as abaixo relacionadas? 

 

(A) Vaginose Bacteriana. Realizar teste das aminas e aferir pH 
vaginal. Solicitar Microscopia Vaginal. Tratar o casal com 
Tinidazol em dose única. 

(B) Infecção do Trato Urinário. Confirmar o diagnóstico com fita 
reagente para uroanálise. Tratar com Cefalexina por 7 dias. 

(C) Tricomoníase genitourinária. Solicitar sorologia específica 
para T.vaginalis. Tratar com Metronidazol o casal por 7 dias. 

(D) Candidíase vaginal. Realizar teste das aminas e aferir pH 
vaginal para melhorar a acurácia do diagnóstico. Tratar com 
Fluconazol em dose única. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.   ANS, 55 anos, procura atendimento na Unidade Básica de 

Saúde queixando-se de fogachos eventuais de forte intensidade, 
principalmente no período noturno. Informa que a última 
menstruação ocorreu há 3 anos. Secundigesta, com dois partos 
cesárea. Laqueada. Nega patologias de base ou cirurgias prévias. 
O médico solicita exames de rotina como hemograma, colesterol 
e frações, triglicerídios, glicose, TSH, urina I. Todos se encontram 
sem alterações relevantes. A citologia do colo uterino igualmente 
está sem alterações. O ultrassom endovaginal demonstrou útero 
em retroversoflexão com volume de 100cm3, endométrio regular 
com 3mm de espessura, anexos sem alterações. Mamografia 
classificada como BIRADS categoria 2. A paciente está muito 
preocupada quanto ao envelhecimento causado pela 
“menopausa” e solicita a orientação quanto ao uso de terapia 
hormonal. A alternativa correta dentre as abaixo relacionadas é: 

 

(A) Não está indicada a terapia hormonal, uma vez que a 
categoria da mamografia é Bi-Rads® 2, exigindo primeiro 
controle com ecografia mamária. 

(B) Não há indicação de terapia hormonal, uma vez que a 
paciente está fora da janela de oportunidade. 

(C) Indicação da terapia estrogênica exclusiva, por período de 6 
meses, reavaliando então a necessidade de manutenção da 
terapêutica. 

(D) Utilização da terapia estro-progestagênica, uma vez que os 
exames não demonstram qualquer contraindicação. 

 

88.   Maria tem 38 anos, é nuligesta, está casada com Joaquim 

há três anos, com quem teve a sexarca. Durante os dois primeiros 
anos de relacionamento usou anticoncepcional oral, mas está 
sem contracepção desde então. O seu esposo tem 2 filhos de 
outro relacionamento, sendo que o mais novo tem 4 anos. Ela 
procura atendimento em um consultório de ginecologia de 
convênio, com desejo de engravidar. Sobre o caso acima, está 
correto afirmar: 

 

(A) Na pesquisa básica para infertilidade não será necessário 
solicitar o espermograma de Joaquim, já que ele tem 2 
filhos e, portanto, seria um gasto desnecessário para o 
convênio médico. 

(B) A reserva ovariana (“pool folicular”) de Maria já perdeu tanto 
em qualidade quanto em quantidade, a pesquisa básica 
para infertilidade deve ser iniciada. 

(C) A quantidade de oócitos de Maria está comprometida, mas 
a qualidade só é afetada após os 40 anos. 

(D) A faixa etária de Maria leva a acreditar que a dificuldade em 
gestar deve-se à endometriose. 

 

89.   Paciente aos 30 anos, hígida e assintomática, realizou 

Colpocitologia Oncótica (CCO) compatível com “Atipias 
Glandulares de Significado Indeterminado (AGC)”. A conduta 
correta é: 

 

(A) Repetir CCO em 6 meses. 

(B) Realizar colposcopia. 

(C) Curetagem de canal endocervical. 

(D) Realizar colposcopia e nova CCO com atenção ao canal 
endocervical. 
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90.   Os números 1, 2, 3 e 4 identificam aleatoriamente hormônios 

esteroides ovarianos e gonadotrofinas. Baseado no 
comportamento dessas linhas ao longo do ciclo, refletidas no 
esquema abaixo, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fisiologia do ciclo menstrual - esquema obtido em: 

https://www.researchgate.net/figure/Menstrual-cycle-phases-reproduced-
from-Berek-2002_fig1_51869456) 

 

(A) O hormônio assinalado como 4 induz a célula da teca e 
granulosa a adquirir uma enzima aromatizante que fornece 
o passo essencial para a produção do hormônio assinalado 
como 1. 

(B) O aparecimento de receptores para o hormônio assinalado 
como 2 nos folículos é responsável pela produção do 
hormônio assinalado como 3. 

(C) O fator endócrino mais importante na fase lútea do ciclo 
menstrual é o marcante aumento da secreção do hormônio 
assinalado como 2. 

(D) A seleção de um único folículo (folículo dominante) 
destinado à ovulação está intimamente relacionado com a 
sua capacidade para biossíntese do hormônio assinalado 
como 1. 

 

91.   Gestante com 36 anos, II Gesta I Para, compareceu à 1ª. 

consulta na UBS para acompanhamento pré-natal. A PA era de 
120 x 80 mmHg, peso 84kg, estatura 1,65m. Trouxe exames 
realizados que foram pedidos pela enfermeira na ocasião do 
agendamento da consulta médica. Entre eles, uma glicemia de 
jejum de 94 mg/dL. Frente a essa informação, é correto afirmar 
que se trata de paciente: 

 

(A) Com diabetes gestacional. 

(B) De alto risco para diabetes gestacional, pois tem 36 anos e 
é obesa, devendo fazer TTGO com 100g de dextrosol na 
28ª semana. 

(C) De alto risco para diabetes gestacional, pois tem 36 anos e 
é obesa, devendo fazer TTGO com 75g de dextrosol entre a 
24ª e 28ª semanas. 

(D) Sem diagnóstico definido de diabetes, devendo repetir a 
glicemia de jejum e fazer a hemoglobina glicada com 24 
semanas. 

 

 

 

92.   MSC, 32 anos, G2P1 com parto normal anterior, sem 

comorbidades na gravidez atual, negava qualquer tipo de alergia. 
Em gestação anterior apresentou colonização anal e vaginal 
positiva para Streptococcus agalactiae (EGB). Atualmente está 
com 34 5/7 sem, e apresenta gestação gemelar diamniótica e 
dicoriônica. Chegou ao plantão com queixa de perda de líquido há 
dois dias e dores abdominais que se intensificaram há 3 horas. 

Ao exame: PA: 120/80 mmHg; FC: 76 bpm; AU:40cm; BCF feto 1: 
146 bpm e feto 2: 152 bpm; dinâmica uterina de 3 contrações em 
10 minutos, de média intensidade e duração de 40 segundos.  

Ao exame especular, apresentava saída de líquido pelo orifício 
externo do colo, caracterizando uma rotura prematura de 
membranas ovulares pré-termo (RPMO-PT). Ao toque, colo 
dilatado com 5cm, médio, apresentação do feto 1 cefálico. MSC 
relata que ainda não havia coletado swab para EGB. Exames de 
vitalidade e ultrassonografia demonstravam boa oxigenação em 
ambos os fetos e pesos semelhantes. 

Qual o melhor conjunto de condutas para este caso? 

 

(A) Administrar antibiótico profilático (penicilina cristalina) para 
prevenção da sepse neonatal, usar tocolítico (terbutalina) 
para aumentar o período de latência do parto, porque trata-
se de fetos prematuros. 

(B) Administrar antibiótico profilático (penicilina cristalina) para 
prevenção de sepse neonatal, realizar cesariana por ser 
gemelar. 

(C) Administrar antibiótico profilático (clindamicina) para 
prevenção de sepse neonatal e corticoterapia 
(betametasona 12mg IM) para estimular surfactante 
pulmonar fetal, manter condução do parto por via vaginal e 
técnicas de alívio da dor. 

(D) Administrar antibiótico profilático (penicilina cristalina) para 
prevenção da sepse neonatal, manter assistência ao parto 
por via vaginal e técnicas de alívio da dor. 

 

93.   Gestante, G2P1, atualmente com 38 semanas e com parto 

normal anterior. Relata história pregressa de óbito neonatal 
precoce por sepse. Dá entrada no pronto atendimento com queixa 
de perda líquida. Sem comorbidades na gestação atual. Realizou 
7 consultas no pré-natal de risco habitual, com exames normais, 
inclusive com coleta de EGB negativa com 35 semanas. Negava 
alergias. 

Ao exame físico geral: corada, hidratada, eupneica, sem outros 
comemorativos ao exame. 

Ao exame obstétrico apresentava: feto em situação longitudinal e 
apresentação cefálica, com AU de 36cm, BCF de 140 bpm sem 
desacelerações. Exame especular com presença de secreção 
transparente em fundo de saco, com pH 8,0 ao teste da fita. 
Toque vaginal: colo grosso, posteriorizado com 01 polpa justa. 

Qual a melhor conduta? 

 

(A) Internação com início imediato de penicilina cristalina e 
preparo de colo para interrupção da gestação. 

(B) Alta hospitalar, já que se trata de secreção fisiológica. 

(C) Internação e parto cesáreo imediato, devido ao risco 
infeccioso. 

(D) Internação e prescrição de penicilina cristalina após 18h de 
rotura de membranas. 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/figure/Menstrual-cycle-phases-reproduced-from-Berek-2002_fig1_51869456
https://www.researchgate.net/figure/Menstrual-cycle-phases-reproduced-from-Berek-2002_fig1_51869456
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94.   JLS, 28 anos, procura atendimento na Unidade Básica de 

Saúde. Encontra-se em período de pós-parto normal ocorrido há 
45 dias. Relata estar em amamentação exclusiva e que não foi 
orientada quanto ao método contraceptivo.  

Entre os métodos abaixo, qual poderia ser recomendado? 

 

(A) Uso de contraceptivo hormonal oral combinado de 
estrogênio e progesterona. 

(B) Utilização de contraceptivo hormonal oral com 
progesterona. 

(C) Apenas tabelinha é recomendada no puerpério para não 
influenciar na lactação. 

(D) Injetável mensal combinado. 

 

95.   MML, 20 anos, primigesta com 40 semanas de gravidez, não 

está fazendo acompanhamento regular de pré-natal. É atendida 
no ambulatório de gestação de alto risco trazendo exames 
solicitados em consulta anterior. Os resultados para sífilis são 
apresentados na seguinte forma: VDRL 1:32 e FTA-Abs positivo. 
Paciente nega qualquer antecedente de sífilis, tratamentos 
prévios do casal, presença de lesões vulvares ou outras doenças 
sexualmente transmissíveis. A melhor conduta para este caso é: 

 

(A) Utilizar penicilina benzatina 7.200.000 UI para o casal e, 
caso o tratamento seja feito até antes do parto, considerar o 
caso como adequadamente tratado. 

(B) Iniciar tratamento do casal como sífilis de tempo 
desconhecido com 7.200.000 UI e orientar o serviço de 
pediatria quando do nascimento, como sífilis não 
adequadamente tratada. 

(C) Levando-se em conta a idade da paciente, apenas 
tratamento com penicilina benzatina 2.400.000 UI para o 
casal, porque provavelmente é um caso de sífilis primária. 

(D) Tratamento com penicilina benzatina 2.400.000 UI para o 
casal e comunicar o serviço de pediatria quando do 
nascimento como provável sífilis não adequadamente 
tratada. 

 

96.   RBS, 29. Anos, IIIGIIPc0A, com dois partos prematuros 

anteriores em decorrência de mau controle pressórico, é 
encaminhada de pré-natal de UBS com 33 semanas de gestação 
e pico pressórico de 170 x 110. Paciente apresentando edema em 
membros inferiores e queixando-se de cefaleia, escotomas e 
epigastralgia. Sobre este caso, é correto afirmar que: 

 

(A) Trata-se de pré-eclâmpsia grave, podendo ser aplicada 
conduta expectante, com administração de sulfato de 
magnésio, anti-hipertensivos de ação rápida, corticoide-
profilaxia e aguardar o exame de proteinúria de 24hs para 
definir melhor conduta. 

(B) Trata-se de iminência de eclâmpsia, devendo a gestante ser 
preparada para interrupção da gestação imediatamente com 
urgência, com solicitação de exames no período pós-parto. 
Aplicação de hidralazina imediatamente e administração de 
sulfato de magnésio antes da resolução, estendendo-se por 
24hs. 

(C) Trata-se de iminência de eclâmpsia, sendo necessário 
administração de sulfato de magnésio, hipotensor de ação 
rápida e avaliação do quadro materno e fetal com exames 
laboratoriais e de vitalidade fetal após estabilização, para 
definir melhor conduta. 

(D) Trata-se de pré-eclâmpsia grave, e após estabilização 
materna inicial, a gestante deve ser preparada para 
interrupção da gestação, com manutenção de sulfato de 
magnésio por 24hs após a resolução por cesariana devido à 
gravidade da doença.  

 

97.   J.M.S., 28 anos, secundigesta com 1 parto normal de termo, 

em trabalho de parto, com idade gestacional de 36 semanas e 3 
dias, é internada em maternidade em franco trabalho de parto 
com 3cm de dilatação, colo médio, anterior, bolsa íntegra e 
apresentação cefálica. Ao internar, paciente é submetida a exame 
da figura 1 para avaliação de vitalidade fetal. Instalada em leito 
em centro obstétrico, é monitorada durante todo o trabalho de 
parto. Transcorridas 4 horas da internação, apresenta-se com 
dores em baixo ventre de moderada a forte intensidade, dinâmica 
uterina mantida 4 contrações em 10 minutos. Avaliado colo, este 
estava anterior, fino, previno para 5/6cm e a bolsa ainda 
encontrava-se íntegra. Solicitada nova avaliação, realizado exame 
da figura 2. Sobre os exames, podemos concluir que: 
 

(Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) A figura 1 demonstra uma cardiotocografia categoria 1, 
normal, com acompanhamento normal do restante do 
trabalho de parto. Já a figura 2 demonstra um padrão de 
cardiotocografia indeterminado, ou categoria 3, fazendo com 
que medidas de suporte de reanimação intraútero sejam 
realizadas no transcorrer do acompanhamento. 

(B) A figura 1 demonstra uma cardiotocografia categoria 1, 
permitindo que a equipe realize reavaliações contínuas 
durante todo o trabalho de parto. Já a figura 2 demonstra 
um padrão anormal, ou categoria 2, fazendo com que haja 
imediata avaliação e reanimação intraútero. A realização do 
parto cesariano pode ser considerada. 

(C) A figura 1 demonstra uma cardiotocografia categoria 1, 
permitindo que a equipe assista com tranquilidade o 
trabalho de parto desta paciente. Já a figura 2 demonstra 
um padrão indeterminado, ou categoria 2, fazendo com que 
a equipe realize avaliações contínuas, podendo necessitar 
de outros métodos ou medidas de reanimação do intraútero. 

(D) A figura 1 demonstra uma cardiotocografia de traçado 
indeterminado, ou categoria 2, sendo necessárias medidas 
de reanimação intraútero e reavaliações contínuas de 
vitalidade fetal. A figura 2 demonstra padrão anormal, ou 
categoria 3, em que a realização do parto pode ser 
considerada. 
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98.   O médico pré-natalista deve ter em mente que a 

necessidade de ferro aumenta durante o período gestacional e a 
suplementação é recomendada tanto pela Organização Mundial 
da Saúde quanto pelo Ministério da Saúde. Assinale a alternativa 
correta quanto ao tema citado: 

 

(A) A suplementação recomendada para a prevenção da 
anemia materna é de 30mg de ferro elementar por dia, para 
pacientes sem anemia e geralmente iniciando no segundo 
trimestre. 

(B) A suplementação de ferro para pacientes não anêmicas 
deve ser iniciada logo que tiver início o pré-natal, de 
preferência antes das 8 semanas, nas doses de 60 mg/dia. 

(C) A suplementação de ferro só deve ser realizada se a 
gestante apresentar hemoglobina inferior a 10 g/dL. 

(D) Para que se tenha a absorção máxima de ferro é necessário 
que o ácido fólico seja também prescrito durante toda a 
gestação. 

 

99.   Em um plantão na maternidade, o Dr. João atende uma 

gestante com 33 semanas, queixando-se de sangramento vaginal 
intermitente, de pequena monta, há 2 meses que acentuou há 4 
horas, após ela ter feito faxina em sua casa. Ela informa que 
morava na zona rural e ainda não iniciou o pré-natal. Ao exame 
físico apresenta-se hipocorada, com AU = 26cm, BCF = 133 bpm 
e PA = 110 x 70 mmHg; D.U = ausente e tônus uterino normal. Ao 
exame especular: sangue em moderada quantidade, coletado. Ele 
então solicita uma ultrassonografia com urgência, a qual 
evidencia uma gestação tópica, única, com feto vivo com 
biometria compatível com 32 semanas, líquido normal e placenta 
prévia centro-total. Entre as alternativas abaixo, a conduta correta 
a ser tomada pelo Dr. João é: 

 

(A) Prescrever papa de hemácias, uterolítico, corticoide para a 
maturação pulmonar e realizar o toque vaginal para avaliar 
a dilatação. 

(B) Prescrever hioscina e sulfato ferroso, orientar repouso em 
casa e encaminhar para o ambulatório de alto risco. 

(C) Indicar a interrupção da gestação, porque pode ocorrer o 
descolamento placentário súbito e o feto obituar, já que se 
trata da forma mais grave de placenta prévia. 

(D) Internar a paciente, solicitar hemograma e tipagem 
sanguínea; repouso no leito, avaliar sinais vitais, prescrever 
corticoide, observar sangramento e acompanhar a vitalidade 
fetal. 

 

100.   Gestante de 25 anos, 35 semanas de amenorreia, pré-

natal adequado, última consulta há 3 semanas. Procura UBS 
referindo dor em BV há 4 horas. Exame físico: bom estado geral, 
PA 120/80 mmHg, peso 52kg, ausência de edema em MMII. 
Exame obstétrico AU = 32cm; BCF 144 bpm; DU: 3 contrações 
moderadas de 10 minutos com toque vaginal de 2,0cm, esvaecido 
60%, cefálico, plano-2 De Lee, bolsa íntegra. A conduta correta é: 

 

(A) Investigar infecção urinária, soroterapia com 
antiespasmódico e alta com sintomáticos. 

(B) Avaliar vitalidade fetal e encaminhar para unidade terciária. 

(C) Antibiótico profilático, investigar infecção urinária, 
corticoterapia e encaminhar para unidade terciária. 

(D) Corticoterapia, profilaxia do streptococcus do grupo B e 
encaminhar para unidade terciária. 

 

 

 

 

 

101.   Paciente, 57 anos, masculino, branco, natural e residente 

da cidade São Paulo, classe média, queixa-se de dificuldade para 
engolir os alimentos, e que vem piorando nos últimos 3 meses. 
Refere que, de início, começou a ter dificuldades para engolir 
alimentos como carnes, pães e alimentos mais duros, 
necessitando tomar água para facilitar a deglutição, e que no 
último mês tem dificuldade para engolir até alimentos pastosos. 
Emagreceu de 15kg nos últimos 3 meses, fumante 10 cigarros 
dia, etilista social, hipertenso, hiperuricemia, já tendo feito 
tratamento para refluxo gastroesofágico várias vezes. Faz uso de 
Alopurinol 100 mg/dia, Losartana 100 mg/dia e Omeprazol 
40 mg/dia de forma irregular. Mãe falecida por neoplasia de 
mama aos 58 anos e pai falecido de neoplasia de próstata aos 81 
anos e história de infarto agudo do miocárdio aos 65 anos. Exame 
físico: descorado moderadamente, hidratado, eupneico, afebril, 
anictérico, acianótico. Aparelho cardiocirculatório com ausculta 
apresentando coração rítmico, com duas bulhas normofonetas. 
Aparelho respiratório com murmúrio vesicular presente 
bilateralmente, sem ruídos adventícios, tensão arterial de 
140/90 mmHg, IMC = 30. Abdome plano, flácido, sem massas e 
sem dores à palpação superficial e profunda, com diástase de 
retos abdominais e cicatriz em região umbilical de cirurgia de 
herniorrafia umbilical, ausência de viceromegalias e adenopatias. 
Endoscopia relata neoplasia permeável ao aparelho de 32 a 36cm 
da Arcada Dentária Superior. Assinale a alternativa correta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Trata-se de Adenocarcinoma de Esôfago distal. 

(B) O exame de Broncoscopia é necessário para se estabelecer 
o estadiamento. 

(C) A esofagectomia distal é a cirurgia de escolha para este 
Paciente. 

(D) Trata-se de Carcinoma Escamoso de Esôfago. 

 

102.   Paciente de 64 anos procura atendimento médico com 

queixa de polaciúria (intervalo miccional a cada 3 horas), nictúria 
e com jato urinário médio. Qualidade de vida pouco afetada pelos 
sintomas urinários. Trouxe à consulta um ultrassom realizado há 
dois anos, demonstrando próstata de 55g e vias urinárias 
normais. Tem como antecedente familiar irmão com diagnóstico 
de câncer de próstata que se encontra em tratamento. Qual o 
rastreamento mínimo recomendado para este paciente? 

 

(A) Fosfatase alcalina e ultrassonografia via abdominal da 
próstata. 

(B) PSA (antígeno prostático específico) e toque retal. 

(C) PSA (antígeno prostático específico) e ultrassonografia 
transretal da próstata. 

(D) Fosfatase ácida prostática e ultrassonografia transretal da 
próstata. 
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103.   Paciente de 30 anos, masculino, foi submetido a cirurgia 

para correção de hérnia inguinal bilateral. Na avaliação pré-
operatória apresentava-se em bom estado geral, com sinais vitais 
dentro da normalidade, assim como os exames laboratoriais, com 
exceção da glicemia em jejum que constava valor de 130 mg/dL. 
Referiu que fazia uso de hipoglicemiante oral para o tratamento 
de diabetes mellitus tipo 2. Após exame clínico e análise dos 
exames laboratoriais, qual a classificação deste paciente com 
relação ao risco anestésico-cirúrgico (ASA - American Society of 
Anesthesiology)? 

 

(A) ASA I 

(B) ASA II 

(C) ASA III 

(D) ASA IV 

 

104.   Homem de 64 anos, previamente hígido e sem 

comorbidades, apresenta dor em fossa ilíaca esquerda e 
hematoquezia. Submetido a uma colonoscopia, deparou-se com 
uma lesão de crescimento lateral em cólon descendente, 
multilobulada, friável e sangrante ao toque do aparelho de 
colonoscopia, com cerca de 5cm de extensão, com uma área 
deprimida central e perfazendo cerca de 60% da circunferência da 
luz do órgão. Realizada biópsia que mostrou tratar-se de um 
adenoma tubular com displasia de baixo grau e alguns focos com 
displasia de alto grau. Qual a conduta neste caso? 

 

(A) Quimioterapia adjuvante. 

(B) Repetir colonoscopia em 3 meses. 

(C) Ressecção endoscópica. 

(D) Colectomia esquerda por videolaparoscopia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105.   L.S., 26 anos, condutor de veículo pesado, vítima de 

colisão automotiva em rodovia. Condutor de outro veículo (carro) 
faleceu em cena. Admitido em pronto-socorro referenciado trazido 
por viatura de socorro básico. Respira espontaneamente. 
Frequência respiratória: 23 incursões por minuto, saturação de 
oxigênio de 90% pelo oxímetro de pulso, e a ausculta apresenta 
murmúrio vesicular diminuído difusamente associado a crepitação 
de parede torácica direita. Frequência cardíaca 110 batimentos 
por minuto, pressão arterial 105 x 67 mmHg. Escala de Coma de 
Glasgow de 13 pontos. Dermoabrasão em sentido oblíquo em 
parede anterior de tórax. Após administrar oxigênio 
complementar, obter acessos venosos e iniciar administração de 
cristaloides, foi solicitada tomografia de tórax sem contraste 
endovenoso. Avalie as imagens abaixo e assinale a alternativa 
que melhor corresponde ao diagnóstico e condutas adequadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Pneumotórax hipertensivo. Punção de alívio. 

(B) Enfisema subcutâneo. Escarotomia de parede torácica. 

(C) Hemopneumotórax bilateral. Drenagem pleural bilateral 
(toracostomia) e conexão de drenos a sistema de selo 
d'água. 

(D) Tórax instável. Otimização de analgesia. 
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106.   Paciente J.P.S. de 60 anos, destro, caminhoneiro, 

apresenta dor crônica em ombro direito há 2 (dois) anos, com 
piora 5 (cinco) meses após trocar o pneu de um caminhão. 
Apresenta piora da dor à noite e queixa-se de dificuldade para 
levar a mão acima da cabeça. Ao exame físico na inspeção 
estática e dinâmica não apresenta alterações na pele como 
abaulamentos, equimoses, porém apresenta os testes de impacto 
de Neer e o teste de Jobe positivos. Realizou uma Ressonância 
Nuclear Magnética (RNM) conforme imagem abaixo, na qual foi 
confirmada a principal hipótese diagnóstica do caso. Qual das 
alternativas abaixo NÃO é um diagnóstico diferencial desse caso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Radiculopatia cervical 

(B) Tendinopatia Calcárea 

(C) Artropatia do Manguito Rotador 

(D) Luxação Acromioclavicular 

 

107.   F.C., masculino, 60 anos, queixa-se do aparecimento de 

um “caroço” no pescoço há cerca de 3 meses. Está 
assintomático. Trouxe exames laboratoriais: TSH (hormônio 
estimulante da tireoide) de 2,3 µUI/L (valor de referência de 0,5 -
 4,2 µUI/L); T4 (tiroxina) livre de 1,5 ng/dL (valor de referência de 
0,8 - 1,9 ng/dL) e ultrassonografia cervical que descreve um 
nódulo tireoidiano de 2,5cm em lobo tireoidiano direito, bem 
delimitado, hipoecogênico e com presença de microcalcificações 
puntiformes de permeio. A sua conduta nesta situação seria: 

 

(A) Tireoidectomia total. 

(B) Tireoidectomia parcial à direita. 

(C) Cintilografia de tireoide. 

(D) Punção aspirativa por agulha fina (PAAF) do nódulo. 

 

108.   Sr. Antônio, 66 anos, queixa-se de astenia, emagrecimento 

e perda de apetite há cerca de 30 dias, acompanhadas de febre 
intermitente e não aferida. Ao exame físico e à radiografia de 
tórax confirmou-se a presença de derrame pleural em base 
torácica direita. Após a pleurocentese confirmou-se o diagnóstico 
de tuberculose pleural. A análise de líquido pleural que corrobora 
esta hipótese é: 

 

(A) Exsudato neutrofílico, com DHL (desidrogenase láctica) > 
1.000 UI/L e glicose < 20 mg/dL. 

(B) Exsudato linfocitário, com elevação de DHL (desidrogenase 
láctica – aumento de 0,6 x DHL sérico); alto número de 
células mesoteliais e ADA (adenosina deaminase) > 40. 

(C) Exsudato linfocitário, com elevação de proteínas (aumento 
de 0,5 x proteína sérica); baixo número de células 
mesoteliais e ADA (adenosina deaminase) > 40. 

(D) Exsudato neutrofílico, com aspecto macroscópico purulento 
e ADA (adenosina deaminase) < 40. 

 

 

 

109.   ECM, 58 anos, chega ao Pronto Atendimento com quadro 

de distensão abdominal há 4 dias e dor abdominal em cólica. 
Relata parada de eliminação de gases e fezes há 7 dias e início 
de vômitos há 12 horas. Nega febre. Paciente portador de 
hipertensão arterial e tabagista. Ao exame: abdome globoso, com 
cicatriz de laparotomia prévia por úlcera péptica perfurada, com 
ruídos aumentados, dor à palpação profunda generalizada, sem 
sinais de peritonite; ao toque, ampola retal sem fezes. Exames 
laboratoriais com função renal e eletrólitos normais. Radiografia 
de abdome anteroposterior é a que segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da história, exame físico e radiografia, o diagnóstico e 
conduta são: 

 

(A) Tumor de Colon; Laparotomia exploradora. 

(B) Volvo de Sigmoide; Retossigmoidoscopia rígida. 

(C) Bridas intestinais; medidas clínicas descompressivas. 

(D) Apendicite; Apendicectomia. 

 

110.   Helena, 18 anos, com 33 semanas de gestação (G1P0A0), 

admitida no hospital com dor epigástrica iniciada há dois dias, 
acompanhada de náuseas, vômitos e anorexia. Relata piora 
progressiva da dor e irradiação para o flanco direito. Ao exame 
apresentava-se corada, desidratada (1+/4+), frequência cardíaca 
de 110 batimentos por minuto, pressão arterial de 
100 x 60 mmHg, temperatura axilar de 37,9ºC. Abdome gravídico 
doloroso em flanco direito e com descompressão brusca positiva. 
Altura uterina de 32cm e batimentos cardíacos fetais presentes. 
Aos exames complementares, sedimento de urina sem alterações 
e leucograma com 18.000 leucócitos/mL com 10% de bastões. A 
hipótese diagnóstica e o respectivo tratamento para Helena são: 

 

(A) Apendicite Aguda; Apendicectomia na Urgência. 

(B) Pancreatite Aguda; Internação e Jejum. 

(C) Ureterolitíase; Ureterolitotripsia. 

(D) Pielonefrite Crônica; Antibioticoterapia. 
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111.   MTF, 48 anos, dona de casa, católica, tem antecedente de 

hipertensão em uso de losartana. Procurou o pronto-socorro 
municipal com o seguinte quadro: refere que estava em casa e 
logo após o almoço, há 2 horas, iniciou com dor tipo cólica no 
hipocôndrio direito, de forte intensidade, sem fatores de melhora, 
associado a náusea e um episódio de vômito alimentar em 
pequena quantidade. Nega febre. Fez uso de paracetamol, porém 
como os sintomas não melhoraram, optou por procurar o pronto 
atendimento. Na chegada, apresentava-se em regular estado 
geral, fácies álgica, pulso 96 batimentos por minuto, pressão 
arterial de 140 x 95 mmHg, peso de 86kg, altura de 1,45m, 
acianótica, anictérica e afebril. Ao exame abdominal: abdômen 
globoso, doloroso à palpação superficial e profunda na topografia 
do hipocôndrio direito, descompressão brusca negativa, ruídos 
hidroaéreos positivos. Cardiovascular, pulmonar e membros sem 
alterações. Baseado no caso exposto, qual a melhor conduta? 

 

(A) Paciente com suspeita de quadro pulmonar deve ser 
submetida a RX de tórax e iniciar antibioticoterapia 
precocemente. 

(B) O quadro pode corresponder a uma síndrome coronariana 
aguda, necessitando de ECG e medidas terapêuticas para 
isquemia cardíaca. 

(C) Ministrar medicações sintomáticas como antiespasmódicos, 
analgésicos e antieméticos, além de solicitar exames 
laboratoriais para excluir possíveis diagnósticos diferenciais 
e ultrassom abdominal. 

(D) Orientar a paciente retornar para a sua residência por se 
tratar de quadro leve, sem repercussão clínica e 
hemodinâmica e, caso apresente alguma piora, retornar ao 
hospital. 

 

112.   Criança de 3 anos de idade, masculino, vem ao 

Ambulatório de Especialidade com encaminhamento da Unidade 
Básica de Saúde para avaliação, devido a hipótese diagnóstica de 
testículo não descido. Ao exame físico, genitália adequada para o 
sexo masculino; testículo esquerdo tópico, e com volume 
adequado para a idade; testículo direito palpável em região 
inguinal, sem alcançar o escroto com as manobras realizadas e 
presença de espessamento de cordão inguinal sugerindo 
presença concomitante de hérnia inguinal esquerda; escroto sem 
sinais de hipoplasia. Aos exames complementares, níveis séricos 
normais de LH (hormônio luteinizante) e FSH (hormônio folículo 
estimulante), ultrassonografia de rins e vias urinárias sem 
alterações. Qual a melhor conduta a ser tomada para o 
tratamento deste paciente? 

 

(A) Realização de tomografia computadorizada ou ressonância 
magnética de região inguinoescrotal para visualizar a 
presença do testículo e seu real volume, a fim de saber se é 
viável a orquidopexia via inguinotomia ou laparoscopia. 

(B) Com o diagnóstico concomitante de hérnia inguinal e a 
idade acima de 2 anos, o tratamento cirúrgico eletivo já 
pode ser proposto. 

(C) A videolaparoscopia é o melhor método diagnóstico para 
este caso, uma vez que o testículo não alcança o escroto e 
verificar a possibilidade de infertilidade e malignização. 

(D) A presença do testículo esquerdo tópico e adequado em 
volume possibilita a conduta expectante, porque não altera 
a possibilidade de infertilidade e malignidade. 

 

 

 

 

 

 

 

113.   Paciente com 70 anos de idade, oriundo do interior de São 

Paulo, procura serviço médico com queixa de baixa de acuidade 
visual há 2 anos. Durante a anamnese refere visão turva que tem 
piorado progressivamente, tem percebido uma névoa na visão e 
que as paredes brancas estão mais amareladas nos últimos 
meses. Nega dor, hiperemia ocular e/ou trauma ocular. Fez 
exame refracional há 6 meses e não percebeu melhora da visão 
com os óculos novos. Nega cirurgias oculares prévias. Nega 
tabagismo e uso de álcool. Diante do quadro descrito, podemos 
afirmar: 

 

(A) A ambliopia deve ser considerada como hipótese 
diagnóstica, pois a visão não melhora com a refração. 

(B) O fato de o paciente não apresentar dor e hiperemia ocular 
afasta completamente o diagnóstico de glaucoma crônico 
simples. 

(C) A baixa de visão progressiva nos leva a pensar em 
diagnósticos diferenciais como descolamento de retina, 
uveíte e catarata. 

(D) Considerando a idade, a baixa de visão de forma lenta e 
progressiva e visão enevoada, a hipótese diagnóstica mais 
provável é catarata senil em evolução. 

 

114.   Paciente de 60 anos procura ambulatório por queixa de 

tosse seca há 2 meses, sem febre. É tabagista de longa data e 
sem outras comorbidades. Ao Raio X de tórax apresenta imagem 
em pulmão direito de 3cm de diâmetro em região periférica tendo 
sido feita hipótese diagnóstica inicial de nódulo solitário de 
pulmão. Dentre as alternativas abaixo, qual caracteriza o passo 
fundamental para instituir o tratamento? 

 

(A) Tomografia computadorizada de tórax 

(B) Punção com agulha fina transtorácica 

(C) Broncoscopia com biopsia transbrônquica 

(D) PET-CT 

 

115.   Paciente masculino, 30 anos, dá entrada no pronto-socorro 

com quadro de dor lombar intensa, hematúria e febre. Tem 
antecedente pessoal de calculose renal. Foi feita a hipótese de 
cálculo ureteral e infecção do trato urinário. Qual a alternativa 
mais adequada para confirmar o diagnóstico? 

 

(A) Tomografia computadorizada de abdômen sem contraste e 
exame de sedimentos na urina com urocultura. 

(B) Ressonância magnética de abdômen e pelve e exame de 
sedimentos na urina com urocultura. 

(C) Cintilografia e sedimentos na urina com urocultura. 

(D) Ultrassonografia e sedimentos na urina com urocultura. 

 

116.   Paciente de 15 anos de idade apresenta quadro de dor 

inguinal direita há 3 dias, com piora do quadro nas últimas 24 
horas. Apresenta parada de eliminação de gases e fezes há um 
dia e febre. Ao exame físico apresenta tumoração inguinal com 
dor à palpação e eritema importante da pele. Qual o diagnóstico 
mais provável e a conduta? 

 

(A) Hérnia inguinal estrangulada. Tentar reduzir manualmente. 

(B) Hérnia inguinal encarcerada. Tentar reduzir manualmente. 

(C) Hérnia inguinal estrangulada. Antibioticoterapia e cirurgia 
imediata. 

(D) Hérnia inguinal encarcerada. Observação e analgesia. 
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117.   Mulher de 42 anos, saudável exceto por ser portadora de 

obesidade Grau II, procura Unidade Saúde da Família solicitando 
encaminhamento para cirurgia bariátrica e apresenta pedido do 
médico privado, com quem passou em consulta há 1 mês para 
orçamento de cirurgia bariátrica, como fez sua vizinha que está 
ótima. Acrescenta ainda que após receber encaminhamento para 
serviço de cirurgia bariátrica pelo SUS, (peso de 95kg e altura de 
1,57m) foi aconselhada a engordar “uns 5-6 kg”, chegando 
próximo aos 101kg. Como médico da Estratégia Saúde da 
Família, qual seria a conduta mais adequada para o caso acima? 

 

(A) Independentemente do IMC atual e vislumbrando possível 
infração ética, encaminharia paciente para equipe 
multidisciplinar (NASF). 

(B) De acordo com o índice de massa corporal, a paciente em 
questão possui um IMC igual a 36,95 kg/m2. 

(C) A relação peso/altura (IMC) é um critério dispensável para 
indicação de cirurgia bariátrica e você daria os 
encaminhamentos para serviço especializado (nível de 
assistência secundário) prontamente, conforme indicação 
do especialista. 

(D) A relação peso/altura (IMC) é um critério indispensável para 
indicação de cirurgia bariátrica e você negaria a solicitação 
da paciente até ela atingir o peso ideal. 

 

118.   Homem com 60 anos, tabagista de um maço de cigarros 

ao dia por 40 anos, diabético sabidamente há 22 anos, 
hipertensão moderada controlada e dislipidemia. Apresenta sinais 
de doença arterial periférica, predominante no membro inferior 
esquerdo com classificação Fontaine Estágio III ou Rutherford 
categoria 4. Qual a melhor conduta? 

 

(A) Anticoagulantes orais e antiagregantes plaquetários. 

(B) Estimular deambulação intercalada com repouso em 
posição de Trendelenburg. 

(C) Solicitar arteriografia do membro. 

(D) Cilostazol, Aspirina, Clopidogrel e Sinvastatina. 

 

119.   A paciente MLA, do sexo feminino, 67 anos, é portadora de 

Coxartrose grave do lado direito. Em consulta médica com seu 
ortopedista, foi proposto o tratamento cirúrgico com artroplastia 
total de quadril. Durante a avaliação pré-operatória, foi observado 
pelo médico assistente que a paciente fazia uso de Rivaroxabana 
20 mg/dia, devido a tromboembolismo pulmonar prévio. 
Considerando que a paciente será submetida a anestesia 
raquidiana e que sua função renal é normal, a conduta correta no 
manejo pré-operatório para que a cirurgia possa ser realizada é: 

 

(A) Suspender Rivaroxabana 24 horas antes do procedimento; 
reiniciar Rivaroxabana 10 mg/dia 48 horas após 
procedimento. 

(B) Suspender Rivaroxabana 24 horas antes do procedimento; 
reiniciar Rivaroxabana 20 mg/dia 24 horas após 
procedimento. 

(C) Suspender Rivaroxabana 7 dias antes do procedimento; 
reiniciar Rivaroxabana 10 mg/dia 24 horas após 
procedimento. 

(D) Suspender Rivaroxabana 7 dias antes do procedimento; 
reiniciar Rivaroxabana 20 mg/dia 24 horas após 
procedimento. 

 

 

 

 

 

120.   AMSP, 15 dias de vida, natural e procedente de Aparecida 

de Goiânia - GO, apresenta vômitos desde o nascimento. A mãe 
refere que o filho apresenta história de vômitos não-biliosos após 
as mamadas, de início no primeiro dia de vida, associados a 
perda de peso, irritação seguida de sonolência. Procurou postos 
de saúde por 3 vezes, no município de origem. Na última consulta 
foi encaminhado ao Hospital do município, onde foi diagnosticado 
Doença do Refluxo Gastroesofágico e prescrito domperidona e 
ranitidina. Não houve melhora do quadro clínico e a mãe, por 
recursos próprios, procurou o pronto-socorro de pediatria do 
hospital de referência da macrorregião. O pediatra avalia que a 
criança não tem febre, tosse, diarreia e eliminações fisiológicas 
preservadas. Mãe G1P1A0. Não fez o pré-natal. Parto normal e 
domiciliar. Avaliação do recém-nascido foi realizada com 7 dias 
de vida, quando seu peso foi aferido em 3.600g, perímetro 
cefálico de 38cm, estatura de 50cm. A mãe não possui sorologias. 
Em aleitamento materno desde o nascimento e há 5 dias iniciou 
mamadeira com fórmula infantil por achar que o filho não estava 
sendo sustentado com “seu leite”. Exame físico: peso: 2.600g, 
frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, frequência 
respiratória de 15 incursões por minuto (fazendo pausas). 
Saturação de oxigênio (oximetria pulso) de 82-95% em ar 
ambiente. Paciente em regular estado geral, desidratado 
moderado, hipocorado +/4+, acianótico, anictérico, afebril. 
Desnutrido grave. Hipoativo. Sem sinais meníngeos. Ausculta 
cardíaca com sopro sistólico +/6+ e respiratória sem alteração. 
Abdome escavado, com excesso de pele (diminuição do tecido 
subcutâneo), com ruído hidroaéreo presente, flácido, indolor. 
Pequena massa móvel em epigástrio. Sem visceromegalias. Foi 
colhida uma gasometria arterial com pH 7.57, pressão parcial de 
dióxido de carbono de 40.4 mmHg, pressão parcial de oxigênio de 
47.7 mmHg, bicarbonato de 38 mEq/L e excesso de base (BE) de 
14.3. Sódio sérico de 137 mEq/L, potássio 2.8 mEq/L, e Cloreto 
de 75 mEq/L. Hemograma completo normal para a idade. 
Proteína C reativa de 0,6. Diante do caso clínico exposto acima, 
assinale a principal hipótese diagnóstica: 

 

(A) Alergia à proteína do leite de vaca. 

(B) Alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica. 

(C) Doença do refluxo gastresofágico. 

(D) Estenose hipertrófica de piloro. 

 

 


