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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 - O candidato recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) este CADERNO DE QUESTÕES, com o enunciado das 50 (setenta) questões objetivas, 
sem repetição ou falha 
b) CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas . 
02 - O candidato deve verificar se este material está em ordem e se o seu nome e número 
de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso não esteja 
nessas condições, o fato deve ser IMEDIATAMENTE notificado ao  fiscal. 
03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA, com caneta esferográfica fabricada em material transparente. 
04 - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas 
deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, 
com caneta esferográfica de tinta preta 

 
05 - O candidato deve ter muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, 
AMASSAR ou MANCHAR. O CARTÃO-RESPOSTA NÃO poderá ser substituído . 
06 - Imediatamente após a autorização para o início das provas, o candidato deve conferir se 
este CADERNO DE QUESTÕES está em ordem e com todas as páginas. Caso não esteja 
nessas condições, o fato deve ser IMEDIATAMENTE notificado ao fiscal. 
07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu 
enunciado. 
08 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas 
com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. 
O candidato só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA. 
09 - SERÁ ELIMINADO deste Concurso Público o candidato que: 
a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro 
candidato; 
b) portar ou usar, durante a realização das provas, aparelhos sonoros, fonográficos, de 
comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios de qualquer 
natureza, notebook, transmissor de dados e mensagens, máquina fotográfica, telefones 
celulares, pagers, microcomputadores portáteis e/ou similares; 
c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CADERNO DE 
QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOSTA; 
d) se recusar a entregar o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOSTA, 
quando terminar o tempo estabelecido; 
e) não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO-RESPOSTA. 
Obs. O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após 2 (duas) horas 
contadas a partir do efetivo início das mes- 
mas. Por motivos de segurança, o candidato NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE 
QUESTÕES, a qualquer momento. 
10 - O candidato deve reservar os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-
RESPOSTA. Os rascunhos e as marca- 
ções assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 
11 - O candidato deve, ao terminar as provas, entregar ao fiscal o CADERNO DE 
QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA e ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA. 
12 - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 
3(tres) HORAS, já incluí-do o tempo para marcação do seu CARTÃO-RESPOSTA, findo o 
qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o 
CARTÃO-RESPOSTA e o CADERNO DE QUESTÕES. 
13 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão conforme  edital 
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1. Paciente idoso, chega ao pronto socorro apresentando Delirium hiperativo há 1 dia. Segundo cuidadora 
principal, há um mês o paciente apresentou urina de odor pronunciado, estrangúria e retenção urinária 
aguda. Família relata que o médico urologista introduziu antibiótico, sondagem vesical de alívio intermitente 
e mais uma medicação para próstata. Dois dias após a introdução da medicação o paciente apresentou 
tontura e queda da própria altura, foi levado ao serviço de emergência e liberado após ser descartada 
fratura. Em casa, retornou a diurese espontânea. Há 1 dia iniciou quadro de agitação e confusão  mental. 
Qual das alternativas abaixo não é causa plausível para o Delirium e queda deste senhor? 
A) Senescência e diabetes mellitus  

B) Hematoma subdural crônico e medicamento  
C) Nova infecção do trato urinário e desidratação  
D) Desidratação e medicamento 
 
2. O Critério Classificatório para artrite reumatoide do ACR-EULAR/2010 leva em conta os seguintes 
domínios, exceto:   
A) Duração dos sintomas  
B) Provas de atividade inflamatória 
C) Presença de erosões ósseas em exames de imagem 
D) Tamanho e número de articulações envolvidas 
 
3. Paciente do sexo feminino, 65 anos, com diagnóstico de diabetes do tipo 2, há 13 anos. Nos exames de 
rotina apresenta creatinina de 1.5mg/dl. Sobre o diagnóstico nesse caso, assinale a melhor alternativa: 

a) O diagnóstico é nefropatia diabética, já que após 10 anos de diabetes e inevitável a evolução para 
acometimento renal; 
b) Somente com biopsia renal poderá ser realizado o diagnóstico; 
c) Nefropatia diabética ocorre obrigatoriamente associada a retinopatia; 
d) A presença de proteinúria persistente (pelo menos duas amostras separadas) associada a retinopatia 
diabética, indicam o diagnóstico de nefropatia diabética. 
 
4. Anemia hipocrômica microcítica pode ser encontrada na seguinte situação: 
a) Hipocloridria gástrica crônica 
b) Talassemia minor 
c) Hipotireoidismo 
d) Deficiência de B12 

 
5. Paciente do sexo masculino, 67 anos, internado para tratamento de meningite, em antibioticoterapia. 
Sem comorbidades prévias. Nega tabagismo ou etilismo. Há 2 dias passou a apresentar letargia e náuseas. 
Ao Exame Físico: BEG, hidratado, levemente desorientado, Pressão Arterial = 122 x 74 mmHg; Frequência 
Cardíaca = 78 batimentos por minuto, sem edemas, sem sinais neurológicos localizatórios focais, pupilas 
isocóricas e fotorreagentes. Exames laboratoriais: Creatinina: 1,0 mg/dL; Ureia: 18 mg/dL; Glicemia: 92 
mg/dL; Na:113 mEq/L; K: 4,2 mEq/L; Osmolalidade plasmática: 262 mOsm/kgH2O; Osmolalidade Urinária: 
140 mOsm/kgH2O; Na urinário 40 mmol/L, cortisol 19 μg/dL, TSH 1,56 uUI/mL. Tomografia de crânio: sem 
novas alterações. Assinale a melhor conduta: 
a)  Solução NaCl 0,9% 
b) Salina Hipertônica (NaCl 3%) 
c) Fludrocortisona 
d) Restrição hídrica 
 
6. Paciente de 64 anos vem apresentando persistentemente pressão arterial acima de 150×90mmHg nas 
consultas ambulatoriais. 
Quais das medicações abaixo seria a menos indicada para iniciar o tratamento do paciente? 
a) Enalapril 
b) Losartan 
c) Atenolol 
d) Clortalidona 
 
7. Paciente do sexo masculino, 30 anos, com quadro de cefaléia com a seguinte semiologia: 
Supra orbitária a direita, muito intensa, durando 40 minutos, associado a hiperemia conjuntival, 
lacrimejamento, congestão nasal, miose e ptose (ipsilaterais), 3 crises dia há 2 meses. É o quinto  episódio 
(3 em 1998 e 2 em 2000) 
a) Cefaléia em salvas episódica  
b) migrânea sem aura 
c) migrânea com aura 
d) hemicrania paroxística episódica 
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8. Paciente  de 70 anos, com história de  há  3 anos piora cognitiva com  esquecimentos excessivo,  
dificuldade de se locomover na sua cidade, dificuldade de fazer negócios – era pecuarista e  segundo a 
família “estava vendendo bois  por preço de frangos”. Associado  paciente apresentou quadro  progressivo 
de piora de marcha,  com  dificuldades articulares nos MMII por bater a planta do pé muito forte no chão. 
No exame neurológico apresentava: Marcha talonante. Pupilas discóricas  e mióticas com  reflexos 
fotomotores e consensuais ausentes e acomodação e convergência  presentes. Perda da sensibilidade 
vibratória  até apófise espinhosas  cervicais. Perda do tato epicrítico e estereognosia até nível C5. Pergunta-
se: Qual pupila ele apresenta ? e que síndrome medular  foi descrita?                                                                            
a) Homes-Adie/ cordão lateral 
b) Homes-Adie/ cordão posterior 
c) Argyll-Robertson/ cordão posterior 
d) Argyll-Robertson/ cordão lateral 
 
9. Considerando-se o cuidado integral das pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA), poderão ser 
acompanhadas nas unidades básicas de saúde (UBS), sem necessidade de encaminhamento ao serviço 
de atenção especializada (SAE): 
a) Indivíduos sintomáticos do ponto de vista da infecção pelo HIV e infecções oportunistas, independente 

da contagem de linfócitos T CD4+ 
b) Indivíduos estáveis clinicamente, sem contraindicação ao esquema antirretroviral de primeira linha com 

tenofovir, lamivudina e dolutegravir. 
c) Gestantes soropositivas para anti-HIV com carga viral detectável em segundo trimestre apesar do uso 

de antirretroviral adequadamente. 
d) Indivíduos com coinfecção HIV/HCV com fibrose hepática estadiamento 3 
 
10. Homem de 25 anos, vive em situação de rua, sem acesso a saneamento básico, relata exposições 
sexuais desprotegidas, nega uso de drogas ilícitas. Apresenta icterícia, bilirrubina total de 15 mg/dL, 
bilirrubina direta de 13mg/dL, AST de 770 U/L, ALT de 1200 U/L. Exame físico mostra hepatimetria de 16 
cm na projeção de linha hemiclavicular direita, sinal de Murphy negativo. Ultrassonografia sem sinais de 
obstrução de vias biliares. Considerando as hipóteses de hepatite A e hepatite B agudas, assinale  a 
alternativa que melhor relacione quais  marcadores devem inicialmente ser solicitados para diagnóstico 
sorológico.   
a) Anti-HAV total, HBeAg, anti- HBe 
b) Anti- HAV total, HBsAg, anti-HBc total 
c) Anti-HAV IgM, HBsAg, HBeAg 
d) Anti-HAV IgM, HBsAg, anti- HBc IgM 
 
11. Paciente de 29 anos, com lesão de alto grau na citologia e achados anormais grau 2 (maiores) na 

colposcopia, com zona de transformação totalmente visível (tipo 1). Qual a conduta mais adequada, 
considerando o difícil acesso da paciente ao serviço terciário? 

a) Exérese da lesão, conforme zona de transformação (ver e tartar) 
b) Biópsia de colo 
c) Testar HPV 16/18 
d) Repetir em 6 meses, pois pode ocorrer regressão espontânea 

 
12. A lesão pré-maligna precursora do carcinoma escamoso de vulva relacionado ao HPV oncogênico é:  
a) HSIL da vulva  
b) LSIL da vulva  

c) VIN diferenciada 
d) Líquen escleroso 

 
13. Bactéria eventualmente patógena do epitélio escamoso vaginal:  
a) Neisseria gonorrhoeae 
b) Cândida albicans 
c) Gardnerella vaginalis 
d) Chlamydia trachomatis.  

 
14. Na classificação BI-RADS, a categoria “4a” corresponde a lesão:  
a) benigna 
b) maligna 
c) pouco suspeita 
d) muito suspeita 
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15. NÃO é causa de insuficiência ovariana precoce: 
a) Uso prologado de anticoncepcional oral combinado 
b) Deleções no cromossomo X 
c) Caxumba 
d) Lupus eritematoso sistêmico 

 
 
16. A sepse materna é uma condição absolutamente devastadora para a saúde das mulheres. Se 
uma infecção materna não for reconhecida precocemente e tratada oportunamente ela pode 
progredir para choque séptico e morte. Assinale a alternativa que NÃO representa critério do escore 

QuickSOFA modificado para obstetrícia (22ª semana ao 7º dia pós-parto): 
a) Frequencia respiratória >=22 rpm 
b) Alteração cognitiva 
c) Pressão arterial sistólica <=100 mmHg 
d) Frequencia cardíaca >=120 bpm 

 
17.  As manobras palpatórias de Leopold-Zweifel visam o reconhecimento do feto, sua apresentação e 
posição. O terceiro tempo desta manobra consiste em: 
a) Deslizar as mãos do fundo do útero em direção ao pólo inferior, tentando sentir o dorso fetal 
b) Explorar o pólo que se apresenta para avaliar a mobilidade 
c) Delimitar o fundo do útero e a parte fetal que o ocupa 
d) Explorar a escava óssea para encontrar o pólo cefálico, pélvico, ou o vazio na apresentação córmica 
 
18. NÃO é considerado fator de risco para distocia de ombro: 
a) Parto vaginal a fórcipe 
b) Diabetes gestacional 
c) Distocia de ombro em parto anterior 

d) Prematuridade 
 
19. Sobre a técnica cirúrgica de AMIU, é correto afirmar  
a) Pode ser utilizada em casos de aborto legal, que no Brasil é permitida nas seguintes situações: vítima 
de estupro, feto anencéfalo, risco de morte materna e isoimunização fetal 
b) É um método rápido, simples e seguro de esvaziamento uterino para qualquer tipo de abortamento, 
inclusive mola hidatiforme, até 16 semanas 
c) Consiste na aspiração do conteúdo uterino através de uma seringa de vácuo acoplada a cânulas de 
plástico flexível e de diferentes diâmetros (4-12 mm) 
d) Está formalmente contraindicada se dilatação cervical maior que 12 mm e história de incompetência 
istmo cervical em gestação anterior 
 
20.  Paciente gestante de 28 semanas, traz ao pré-natalista o resutado do teste oral de tolerância a 
glicose 75g (TOTG), realizado há 1 semana, com o seguinte resultado: 
-Glicemia de jejum: 93 mg/dL 
-Glicemia de 1h: 172 mg/dL 
-Glicemia de 2h:160 mg/dL 
Assinale a alternativa que representa o diagnóstico do caso em questão: 
a) Normal 
b) Diabetes mellitus gestacional 
c) Diabetes mellitus  
d) Resistência insulínica 

 
21. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo. 
Sobre esse tema, assinale a alternativa correta:  
a) A principal relevância da identificação e controle da HAS reside na redução das suas complicações, 

tais como: Doença cérebro-vascular; Insuficiência cardíaca; Doença renal crônica. 
b) A principal relevância da identificação e controle da HAS reside na redução das suas complicações, 

tais como: Doença arterial coronariana; Cirrose hepática; Tromboembolia pulmonar.  
c) Para estabelecer o diagnóstico da HAS, o médico deve considerar além dos níveis tensionais o 

resultado do hemograma e a Velocidade de Hemossedimentação; 
d) Para estabelecer o diagnóstico da HAS, é suficiente o médico considerar a presença de lesões nos 

órgãos-alvo e as comorbidades associadas;  
 

22. Em relação ao diabetes, é correto afirmar: (Assinale a alternativa correta: 
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a) O tipo de diabetes mais prevalente no Brasil é o diabetes tipo 2, anteriormente conhecido como 
diabetes do adulto;  

b) O tipo de diabetes mais prevalente no Brasil é o diabetes tipo 1, anteriormente conhecido como 
diabetes do adulto;  

c)  O tipo de diabetes mais prevalente no Brasil é o diabetes tipo 2, anteriormente conhecido como 
diabetes juvenil;  

d) No diabetes tipo 2, a administração de insulina, é necessária para prevenir a cetoacidose que é 
comum nesse tipo de diabetes;  

 
23. Pelo princípio da integralidade, se entende que o SUS deve: 

a) Garantir o direito do acesso do cidadão a alguns serviços públicos de saúde. 
b) Garantir a disponibilidade de ações e serviços em vários níveis de complexidade. 
c) Garantir que todo e qualquer cidadão deve ser tratado em termos ser igual perante ao SUS 
d) Considerar a pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. 
 
24. O Programa de saúde da família foi afirmado como Estratégia por Portaria do Ministério da 
Saúde. O objetivo principal desta estratégia de saúde, a diferencia de outros programas, por:  
a) Aumentar a destinação de recursos para os fundos municipais de saúde 
b) Realizar prevenção em saúde para as populações onde atue 
c) Ampliar a rede de assistência em estados onde a atenção básica carece de maior abrangência 

populacional 
d) Reestruturar o modelo assistencial de saúde no Brasil a partir da reorientação da Atenção Básica.  

 
25. Para que o médico possa emitir a declaração de óbito, é condição obrigatória: 

a) Examinar pessoalmente o corpo e constatar a morte; 
b) Fazer a autopsia em caso de morte suspeita; 
c) Haver prestado assistência ao paciente no passado, pelo menos em uma consulta; 
d) Possuir autorização para atestar o óbito, emitida de autoridade judicial ou policial; 

 
26. Durante o ano de 2021, registraram-se 1.200 casos novos de tuberculose pulmonar em uma 

cidade. No período em questão ocorreram 60 óbitos pela doença e, ao final do ano, havia 3.400 
casos de tuberculose pulmonar diagnosticados na mesma cidade. Pode-se afirmar, diante disso, 
que: 

a) A letalidade da doença para 2021 foi de 1,7% 
b) A incidência da doença durante o ano de 2021 foi de 1.140 casos 
c) A prevalência da doença no final do ano de 2021 foi de 3460 casos 
d) A mortalidade da doença durante o ano de 2021 foi de 17,34/1.000  

 
27. No gráfico abaixo, analisando a distribuição dos casos novos ao longo do tempo, podemos dizer 

essa distribuição da incidência é característico de:   
                                                                     

                                                                             
                                                                    Período de incubação máximo 

a) Epidemia Múltipla – epidemia prolongada; 
b) Exposição Maciça comum prolongada;  
c) Epidemia Maciça comum com casos secundários; 
d) Epidemia progressiva ou propagada 

 

28. É correto afirmar que: 
a) Um país desenvolvido geralmente apresenta a taxa de mortalidade pós-neonatal relativamente 

baixa como componente de uma baixa mortalidade infantil. 
b) A emigração de pessoas sadias de uma região influi negativamente (diminuindo), o coeficiente de 

letalidade de uma doença. 
c) O diagrama de controle com o uso dos decimais é o mais usado para o controle de epidemias de 

doenças. 
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d) O diagrama de controle não é usado para detectar epidemias; 
 

29. O coeficiente de mortalidade geral (CMG): 
a) Tem como valor normal de 10 a 20 óbitos por 1.000 habitantes. 
b) Mede o impacto dos óbitos de adultos sobre os óbitos totais. 
c) É também conhecido como índice de Swaroop e Uemura. 
d) Pode ser definido como o quociente entre a frequência absoluta de óbitos e o número dos expostos 

ao risco de morrer. 
 

30. Se uma doença afeta simultaneamente pessoas de uma creche, de um asilo e parte da população 
do município em número claramente excessivo se comparado ao normal esperado, temos então 
uma: 

a) Endemia. 
b) Epidemia. 
c) Epizootia. 
d) Surto epidêmico. 

 
31. O Ministério da Saúde adota as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto 

ao uso de curvas de referência (WHO, 2007/2007) para avaliação do estado nutricional das 
crianças e adolescentes. Quando avaliamos o estado nutricional de crianças de 0 a 10 anos pelo 
ponto de corte de peso-para-idade e o diagnóstico for de baixo peso para idade, teremos quais 
valores críticos em Escore-z? 

a) < Escore-z -3 
b) < Escore-z -1 
c) ≥Escore-z -3 e <Escore-z -2 
d) ≥Escore-z -2 e ≤Escore-z +2 

 
32.  Os alimentos complementares são necessários, uma vez que as necessidades 2-nutricionais da 

criança aumentam com a idade, principalmente as necessidades de energia e de alguns 
nutrientes, e o leite materno não tem mais condições de suprir estas necessidades. Em relação à 
alimentação complementar e às recomendações nutricionais para crianças brasileiras com 
menos de dois anos, assinale a alternativa correta. 

 
a) A alimentação complementar deve ser oferecida em horários regulares, para a criança se 

acostumar mais rapidamente. 
b) As papinhas industrializadas de frutas, de legumes, de cereais, podem fazer parte da 

alimentação de crianças com idade entre seis meses e dois anos, desde que não apresentem 
aditivos em sua composição. 

c) A partir dos seis meses, dar alimentos complementares (cereais, tubérculos, carnes, frutas e 
legumes) quatro vezes ao dia para crianças que estão em aleitamento materno e cinco a seis 
vezes para crianças desmamadas. 

d) A alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida com colher; começar 
com consistência pastosa e, gradativamente, aumentar a sua consistência até chegar à 
alimentação da família. Não se deve utilizar liquidificador, mixer ou peneira. 

 
33. A anemia por deficiência de ferro é caracterizada por: 
a) Ferro sérico baixo, saturação de transferrina normal, ferritina normal, TIBC (capacidade total de 

ligação do ferro)  aumentada 
b) Ferro sérico baixo, saturação de transferrina diminuída, ferritina normal, TIBC (capacidade total 

de ligação do ferro)   diminuída  
c) Ferro sérico alto, saturação de transferrina diminuída, ferritina diminuída, TIBC (capacidade total 

de ligação do ferro)   aumentada  
d) Ferro sérico baixo, saturação de transferrina diminuída, ferritina diminuída, TIBC (capacidade 

total de ligação do ferro)  aumentada. 
 
 

34. Os alimentos complementares são necessários, uma vez que as necessidades nutricionais da 
criança aumentam com a idade, principalmente as necessidades de energia e de alguns 
nutrientes, e o leite materno não tem mais condições de suprir estas necessidades. Em relação à 
alimentação complementar e às recomendações nutricionais para crianças brasileiras com 
menos de dois anos, assinale a alternativa correta. 
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a) A alimentação complementar deve ser oferecida em horários regulares, para a criança se 
acostumar mais rapidamente. 

b) As papinhas industrializadas de frutas, de legumes, de cereais, podem fazer parte da 
alimentação de crianças com idade entre seis meses e dois anos, desde que não apresentem 
aditivos em sua composição. 

c) A partir dos seis meses, dar alimentos complementares (cereais, tubérculos, carnes, frutas e 
legumes) quatro vezes ao dia para crianças que estão em aleitamento materno e cinco a seis 
vezes para crianças desmamadas. 

d) A alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida com colher; começar 
com consistência pastosa e, gradativamente, aumentar a sua consistência até chegar à 
alimentação da família. Não se deve utilizar liquidificador, mixer ou peneira. 

 
 
35.  Na avaliação de triagem para cardiopatia crítica no período neonatal - Teste do Coraçãozinho – o 
mesmo é considerado normal quando: 
a) O valor da saturação de oxigênio pré-ductal e pós-ductal  estiver acima de 85%, e a diferença entre 
ambas menor que 3% 
b) O valor da saturação de oxigênio pré-ductal e pós-ductal  estiver abaixo de 95%,e a diferença entre 
ambas superior a 5% 
c) O valor da saturação de oxigênio pré-ductal e pós-ductal  estiver igual ou maior que 95% e a diferença 
entre ambas menor que 3% 
d) O valor da saturação de oxigênio pré-ductal e pós-ductal  estiver igual ou maior que 85% e a diferença 
entre ambas menor que  5% 
 
36. Na avaliação de um RN com anomalias múltiplas, é CORRETO afirmar: 

a) o CGH array é a técnica de primeira escolha, somente após este é feito o cariótipo 
b) certamente não há erro inato envolvido, portanto triar doença metabólica está descartado 
c) a avaliação clínica nunca irá dispensar o cariótipo, pois as doenças monogênicas dependem deste 
para serem classificadas 
d) as microdeleções são muito frequentes, e já é preconizado em alguns serviços o CGH array como 
primeira escolha na investigação 
 
 
37.Em relação aos cuidados no acidente botrópico podemos incluir: 
a) atenção às feridas locais que se manifestam dolorosas, equimóticas e com edema significativo, podendo 

evoluir com comprometimento sistêmico com choque, anúria e hemorragias graves. 
b) indicação da quantidade de soroterapia específica para o acidente se baseia na classificação da 

gravidade da sintomatologia, devendo ser aplicadas por via intravenosa em período até 72 horas do 
acidente. 

c) soroterapia deve ser sempre específica para o tipo de acidente relatado, por isso a importância de se 
encontrar o animal responsável, a fim de solicitar o soro recomendado, não havendo recomendações 
de repetições de doses. 

d) escolha do antimicrobiano deve ser instituída o mais precocemente possível devido ao alto risco de 
infecção local, considerando os agentes patógenos presentes na cavidade oral da cobra 

 
38. Quando suspeitar de anormalidades da Puberdade? 
a) surgimento de características sexuais secundárias antes dos 8 anos nas meninas e 9 anos nos 
meninos 
b) ausência de mamas a partir dos 12 anos ou de pelos púbicos a partir dos 13 anos no sexo 
feminino 
c) ausência de menarca a partir dos 14 anos ou após 2 a 3 anos de surgimento da telarca 
d) ausência de pelos púbicos a partir dos 13 anos ou ausência do aumento do volume testicular a 
partir dos 13 anos no sexo masculino 
 

39. Em relação à vacina BCG podemos afirmar que: 
a) É administrada por via intramuscular 
b )É composta por antígenos do Mycobacterium bovis 
c) Protege contra todas as formas de tuberculose 
d) Não deve ser aplicada em RN com peso inferior a 2000g. 
 
40.  Criança de 6 anos apresenta quadros de diarréia, dor epigástrica, leve distensão abdominal, e 
ocasionalmente fezes gordurosas e com restos alimentares. Esse quadro se alterna com períodos de 
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eliminação de fezes normais ou mesmo ressecadas. Considerando tratar-se de uma parasitose, qual é 
provável parasita causador desse quadro: 
a) Áscaris lumbricóides 
b) Giárdia lamblia 
c) Estrongilóides stercoralis 
d) Enterobius vermiculares 
 

 
41. Homem, 32 anos, vítima de ferimento por arma de fogo, é trazido ao Pronto-Socorro pelo resgate. À 

avaliação inicial, com vias aéreas pérvias, avaliação pulmonar e cardiológica sem alterações. Exame 
abdominal com dor abdominal difusa, com defesa. Presença de orifício de entrada em flanco 
esquerdo, não se observando orifício de saída. Sinais vitais: pressão arterial = 100 x 60 mmHg; 
frequência cardíaca = 124 batimentos/minuto, frequência respiratória = 15 incursões/minuto; 
Saturação de O₂ = 96% em ar ambiente. Em relação ao caso, assinale a alternativa correta 

a) A taquicardia é consequência à dor abdominal e deve ser reavaliada após administração de 
analgésicos 

b) A conduta apropriada é indicar laparotomia exploradora imediatamente. 

c) Não podemos afirmar que o paciente se encontra em choque, uma vez que a sua pressão arterial está 
normal.  

d) Após a avaliação inicial, deve-se solicitar radiografia série trauma e abdome em 3 posições 
 

42.  Mulher, 38 anos de idade, procurou o Pronto-Socorro com queixa de dor abdominal há 3 dias, em 
hipocôndrio direito, associada a náusea e episódios de febre. Nega episódios prévios semelhantes. 
Nega sintomas colestáticos. Nega alterações urinárias. Antecedentes pessoais: Obesidade Grau I. Ao 
exame clínico: bom estado geral, corada, hidratada e anictérica. Abdômen doloroso à palpação de 
hipocôndrio direito, sinal de Murphy positivo. Qual é a principal hipótese diagnóstica e o exame de 
imagem a ser solicitado?  

a) Apendicite aguda / Tomografia de abdômen e pelve 
b) Colecistite aguda / Ultrassonografia de abdome superior 
c) Colangite aguda / Ultrassonografia de abdome superior 
d)  Coledocolitíase / Colangiorressonância  

 
43. As hérnias abdominais são bastante frequentes, sendo que mais da metade ocorre na região inguino-

crural. Em relação a este tema, assinale a alternativa correta:  
a) O encarceramento é definido pela interrupção do fluxo arterial, resultando em isquemia e necrose 

tecidual do componente herniado. 
b) A técnica convencional de Shouldice é a que apresenta melhores resultados, sendo a técnica mais 

indicada para a maioria dos casos 
c) Hérnia inguinal direta ocorre pela persistência do conduto peritônio-vaginal e o saco herniário 

encontra-se lateral aos vasos epigástricos inferiores. 
d) O tratamento cirúrgico por via laparoscópica (TAPP tem resultados semelhantes em relação à recidiva 

quando comparado à técnica de Lichtenstein e apresenta recuperação pós-operatória mais rápida.  
 

44. Homem, 72 anos, com  dor epigástrica, náusea, vômitos e perda ponderal de 15kg nos últimos 4 
meses (13% do peso corporal). Etilista de 5 latas de cerveja aos finais de semana; tabagista 25 anos-
maço. Realizou endoscopia digestiva alta, com achado de lesão ulcerada e estenosante em região de 
antro gástrico. Anatomopatológico compatível com adenocarcinoma gástrico, moderadamente 
diferenciado. Tomografia computadorizada de tórax, abdome e pelve com imagem compatível em antro 
gástrico, sem lesões metastáticas ou acometimento linfonodal. Em relação ao tratamento neste momento, 
pode-se afirmar que o tratamento adequado é:  

a) Gastrectomia subtotal com linfadenectomia D2.  
b) Gastrectomia total com linfadenectomia D2 e quimioterapia intraperitoneal. 
c) Quimioterapia neoadjuvante seguida de gastrectomia subtotal com linfadenectomia D3. 
d) Derivação com gastroenteroanastomose seguida de quimioterapia paliativa 

 
45. Paciente, 62 anos de idade, com queixa de sangramento ao evacuar há cerca de 6 meses, 
associada à perda de 5kg de peso no período, realizou colonoscopia que visualizou lesão vegetante e 
ulcerada no cólon sigmoide, com 5cm de extensão. Anatomopatológico confirmou adenocarcinoma 
invasivo moderadamente diferenciado. Exames de estadiamento não evidenciaram lesões secundárias. 
Em relação ao caso, assinale a alternativa correta:  
a) O estadiamento foi realizado com tomografia de tórax e ecoendoscopia da lesão.  
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b) O tratamento indicado é a retossigmoidectomia com linfadenectomia e anastomose colorretal, 
preferencialmente por via laparoscópica 
c) A principal conduta é realizar quimioterapia e, em seguida, tratamento cirúrgico, caso ainda 

persista lesão primária 
d) O CEA é um marcador tumoral importante e, caso esteja normal, deve-se considerar a hipótese de 

lesão benigna. 
 

46. Dos tumores encontrados no mediastino, aquele que, preferencialmente, está no mediastino anterior é 
conhecido como: 

a) Ganglioneuroma.  

b) Neurofibroma.  

c) Feocromocitoma. T 

d) Tumor de células germinativas. 
 

47. Em uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA, dá entrada um homem de 43 anos, atleta, vítima de 
acidente automobilístico, que apresenta importante dor torácica, taquicardia de 140 bpm, taquipneia, 
turgência de jugulares e sudorese. Quando do exame físico, encontra-se área de escoriação e 
hematoma na região anterolateral do hemitórax direito ao nível do quinto espaço intercostal com 
crepitação. A ausculta cardiorrespiratória mostra ausência do murmúrio vesicular no hemitórax direito 
e ritmo cardíaco regular em dois tempos. Diante deste quadro o diagnóstico e a conduta terapêutica 
são, respectivamente,  

a)  Hemotórax maciço. Assistência respiratória por pressão positiva com reposição volêmica imediata.  

b) Hemopneumotórax hipertensivo. Toracocentese descompressiva imediata, seguida de toracostomia 
com drenagem em selo d’água.  

c) Tamponamento cardíaco. Pericardiocentese descompressiva .  

d)  Tórax instável. Intubação orotraqueal com ventilação por pressão positiva. 
 

 
48. Um homem, vítima de acidente de trânsito, chega à emergência. Está alerta, agitado e tem contusão 
na parede torácica direita. A pressão arterial é de 70x40mmhg. A frequência cardíaca é de 120 bpm e a 
saturação de oxigênio está em 84%. Na avaliação respiratória, são observadas dor e crepitações em 
vários arcos costais direitos. O murmúrio vesicular encontra-se abolido à direita com hipertimpanismo. A 
conduta mais adequada é:  
a) Radiografar o tórax.  
b) Toracotomia.  
c) Descompressão torácica. 
 d) Intubação traqueal e ventilação com pressão positiva.  

 
49. A anomalia congênita mais encontrada no intestino delgado é   
a) Pâncreas anular.  
b) Divertículos jejunais.  
c) Divertículos duodenais.  
d) Divertículo de Meckel. 
 
50) O distúrbio metabólico encontrado na lise tumoral é:  
a) Hipocalcemia.  
b) Hipopotassemia.  
c) Hipofosfatemia  
d) Uremia.  

 
 Boa  Prova 

 
 


