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Anote Seu Gabarito: 

1 10 19 28 37 46 55 64 73 82 
2 11 20 29 38 47 56 65 74 83 
3 12 21 30 39 48 57 66 75 84 
4 13 22 31 40 49 58 67 76 85 
5 14 23 32 41 50 59 68 77 86 
6 15 24 33 42 51 60 69 78 87 
7 16 25 34 43 52 61 70 79 88 
8 17 26 35 44 53 62 71 80 89 
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 
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CLÍNICA MÉDICA 
 
1. Homem, 60 anos de idade, vem ao pronto atendimento 
por tosse e escarro ferruginoso, há 4 dias, acompanhado 
de febre baixa e dor em hemitórax direito. Há 6 horas, 
passou a apresentar dispneia leve e dor torácica de forte 
intensidade à direita, ventilatório-dependente. Ao exame, 
encontrava-se lúcido e orientado, com frequência 
cardíaca de 100 bpm e respiratória de 36 irpm e PA = 
120/80 mmHg. O exame pulmonar revelava MV abolido 
em base direita. O hemograma mostrava 20.000 
leucócitos e 8% de bastões, creatinina de 1,2 mg/dL e 
ureia 75 mg/dL. Função hepática normal e PCR de 130 
mg/dL. Os Raios X de tórax revelavam opacidade em 
base direita sugerindo consolidação e provável derrame 
pleural associado. Com base nesse caso, assinale a 
alternativa CORRETA.  
 
A) O paciente em questão pode ser tratado 
ambulatorialmente com paracetamol + codeína e 
levofloxacina VO e repetir os Raios X de tórax em 1 
semana.  
B) Deve-se internar o paciente, iniciar com 
antibioticoterapia venosa e confirmar a presença de 
derrame pleural. 
C) Por ser idoso e pela presença de escarro ferruginoso, 
deve-se internar o paciente em terapia intensiva e iniciar 
antibiótico de amplo espectro, em seguida drenar o tórax 
D) Trata-se de uma pneumonia adquirida na 
comunidade, classificada como grave, com empiema 
pleural associado, sendo necessária a imediata 
drenagem pleural e início de antibióticos de amplo 
espectro). 
 
 
2. Em relação à doença diarreica aguda, assinale a 
alternativa CORRETA.  
 
A) Para o manejo ambulatorial, a causa da diarreia deve 
ser bem estabelecida.  
B) Em crianças, a coprocultura deve ser realizada de 
rotina.  
C) A modalidade oral é recomendada como primeira 
escolha em terapia de reidratação.  
D) No manejo ambulatorial, os antibióticos devem ser 
usados como primeira escolha terapêutica. 
 
 
3. Um marido traz ao consultório sua esposa, 30 anos de 
idade. Ele afirma que há 3 semanas a esposa dorme 
pouco, fala mais do que o habitual, irrita-se muito 
facilmente com todos, mas principalmente com ele, e faz 
compras em excesso nas lojas da cidade . Tem 
antecedente de episódio depressivo há 3 e 2 anos. 
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o 
diagnóstico desse caso. 
 
A) Transtorno bipolar.  
B) Transtorno de ansiedade.  
C) Transtorno de personalidade Borderline.  
D) Está saudável, chamando atenção do marido.  
 
 
 

4. Em pacientes portadores de doença celíaca, os grãos 
que têm menor probabilidade de causar problemas são: 
A) Aveia e cevada.  
B) Aveia e centeio.  
C) Trigo e centeio.  
D) Arroz e milho.  
 
5. NÃO é estratégia para a prevenção do câncer de pele:  
A) Evitar a exposição solar entre 10 e 16 horas.  
B) Redobrar os cuidados de fotoproteção nas grandes 
altitudes.  
C) Preferir o bronzeamento artificial ao natural.  
D) Reaplicar filtro de proteção solar a cada 2 horas ou após 
cada mergulho.  
 
 
6. A série de alterações clínicas que compõem um episódio 
agudo de febre reumática decorrem de uma infecção  
A) estreptocócica de faringe ou pele.  
B) viral ou bacteriana de vias aéreas superiores.  
C) estafilocócica de pele ou estreptocócica de vias aéreas 
superiores.  
D) estreptocócica de faringe.  
 
 
7.  Adolescente de 13 anos apresentou, há um mês, quadro 
clínico de febre elevada, cefaleia retro-orbitária, dor nas 
costas, mialgia intensa, náuseas e vômitos. Nas primeiras 
48 horas de doença, houve discreto exantema macular que 
empalidecia à pressão. Este quadro durou cerca de uma 
semana. Dois dias após a febre ter cessado, surgiu novo 
exantema generalizado, maculopapular, poupando as mãos 
e pés e que durou quatro dias. A recuperação do paciente 
foi completa e a primeira hipótese diagnóstica é:  
A) Parvovirose 
B) Eritema nodoso  
C) Mononucleose infecciosa  
D) Dengue 
 
 
8. Das infecções ginecológicas, o agente que provoca mais 
intensamente o prurido genital é:  
A) Candidíase  
B) Tricomoníase  
C) Gardnerella 
D) Hemófilo 
 
 
9. No atendimento de caso endêmico-epidêmico de 
conjuntivite clinicamente diagnosticada, o procedimento 
médico inicial mais adequado na Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) é:  
A) Orientar medidas de higiene e interrupção da cadeia de 
transmissão, acompanhando sua evolução.  
B) Encaminhar o caso ao oftalmologista.  
C) Iniciar antibioticoterapia tópica.  
D) Nenhuma das anteriores 
 
 
10. O sinal mais precoce da doença renal crônica é:  
A) Prurido 
B) Noctúria 
C) Hipertensão arterial  
D) Pericardite 
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11. Vítima de queda de moto, um rapaz de 21 anos 
chega ao pronto-socorro consciente, eupnéico e 
hemodinamicamente normal. Os bombeiros contam que 
no local ele estava desacordado. Agora conversa 
normalmente, embora não se lembre do que aconteceu. 
Não tem déficit neurológico focal. Diagnóstico mais 
provável:  
A) Concussão cerebral.  
B) Lesão axonal difusa leve.  
C) Lesão hipóxica isquêmica difusa leve.  
D) Contusões cerebrais múltiplas, mas leves. 
 
 
12. A prevalência da obesidade tem aumentado 
substancialmente, constituindo um dos maiores 
problemas atuais de saúde pública, principalmente nos 
grandes centros urbanos. Sobre esta patologia podemos 
AFIRMAR:  
A) A obesidade é o maior fator de desenvolvimento de 
diabetes tipo 1 e está associada à hipertensão e à 
dislipidemia, fatores de risco importantes para doença 
cardiovascular. 
B) O excesso de adiposidade acarreta comprometimento 
estético, muitas vezes suficientemente grave para causar 
danos psicológicos sérios.  
C) A obesidade tem sido considerada atualmente como 
uma síndrome na qual múltiplos fatores etiológicos 
podem atuar isoladamente ou em conjunto. Entretanto, 
ainda não há qualquer associação da patologia com 
fatores genéticos.  
D) O índice de massa corpórea é o parâmetro mais 
utilizado para classificar o grau de obesidade e é obtido 
dividindo-se a altura em metros pelo quadrado do peso 
em quilogramas. 
 
 
13. Sobre o diagnóstico das anemias carenciais, está 
CORRETA a alternativa:  
A) A anemia ferropriva é normalmente hipocrômica e 
microcítica e a contagem de reticulócitos está diminuída. 
B) A anemia ferropriva é normalmente hipocrômica e 
microcítica e a contagem de reticulócitos está 
aumentada.  
C) A anemia ferropriva é normalmente hipocrômica e 
macrocítica e a contagem de reticulócitos está diminuída.  
D) A anemia ferropriva é normalmente hipocrômica e 
macrocítica e a contagem de reticulócitos está 
aumentada. 
 
 
14. Não é fator desencadeante (gatilho) de edema agudo 
de pulmão:  
A) Disfunção tireoideana. 
B) Anemia intensa. 
C) Disfunção da paratireoide. 
D) Isquemia miocárdica aguda. 
 
 
15. São fatores de risco significativos para colecistopatia 
calculosa:  
A) dislipidemia e uso de estatinas.  
B) dislipidemia e hiperuricemia.  
C) obesidade e menopausa.  
D) multiparidade e obesidade.  
 

16. Mulher de 35 anos procura assistência médica por 
apresentar quadro súbito de desvio de rima bucal para a 
direita e incapacidade em fechar o olho esquerdo. Está 
nervosa por recear ser vítima de um “derrame na cabeça”. 
A principal hipótese diagnóstica e a conduta terapêutica 
são, respectivamente,  
 
A) Isquemia em tronco cerebral e heparina.  
B) Isquemia em hemisfério cerebral e aspirina.  
C) Paralisia de Bell e corticóide.  
D) Paralisia de Bell e tiamina. 
 
 
17. A tríade de sintomas da Síndrome de Reiter 
compreendem:  
A) Febre, palidez e esplenomegalia.  
B) Icterícia, dor abdominal e febre com calafrios.  
C) Hemorragia, insuficiência renal e icterícia.  
D) Artrite, uretrite não gonocócica e conjuntivite. 
 
 
18. Hipertensão paroxística refratária, em crises, associada 
à cefaleia, sudorese e palpitações sugere qual das causas 
de Hipertensão Arterial secundária?  
A) Hipotireoidismo. 
B) Síndrome de Cushing. 
C) Feocromocitoma. 
D) Acromegalia. 
 
 
SAÚDE COMUNITÁRIA 
 
19. Considerando as características abaixo:  
I. Primeiro contato; 
II. Longitudinalidade; 
III. Integralidade. 
 
Quais estão presentes na Atenção Primária à Saúde? 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 
D) I, II e III. 
 
 
20. A relação médico-paciente é fundamental para o 
desempenho do Médico com atuação na APS, sendo parte 
indispensável dessa relação a EMPATIA, cujo termo é 
definido como a capacidade de: 
A) evitar mal-entendidos com o paciente.  
B) compreender emoções e pensamentos do paciente.  
C) desenvolver um clima com o paciente de franca 
simpatia.  
D) desenvolver abertamente o papel do profissional. 
 
 
21. Considerando apenas um dos indicadores de saúde 
abaixo para avaliar as condições de vida e de saúde de 
uma população, qual deveria ser escolhido?   
A) Coeficiente de mortalidade geral.  
B) Coeficiente de mortalidade infantil.  
C) Coeficiente de mortalidade infantil tardia.  
D) Número de médicos por 1.000 habitantes.  
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22. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando as melhores fontes de informação aos 
respectivos indicadores de saúde.  
(1) Sistema de Informações de Agravos de Notificação – 
SINAN.  
(2) Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM, 
associado ao Sistema de Informação sobre Nascidos 
Vivos − SINASC.  
(3) Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM, 
associado a dados demográficos do IBGE  
(4) Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM.  
(5) Sistema de Informação Ambulatorial – SIA.  
 
(  ) Coeficiente de mortalidade geral  
(  ) Coeficiente de mortalidade infantil 
(  ) Incidência de intoxicação por agrotóxicos  
(  ) Índice de Swaroop& Uemura  
 
A ordem correta dos números, na segunda coluna, de 
cima para baixo, é   
A) 1 – 2 – 5 – 4.  
B) 3 – 2 – 1 – 4.  
C) 3 – 5 – 2 – 1.  
D) 4 – 3 – 1 – 5. 
 
 
23. Considere o seguinte caso:  
Paciente feminina de 23 anos procura um médico de 
família e comunidade referindo cefaléia constante desde 
os 19 anos, sensação de síncope, episódios de dor 
torácica, sudorese nas mãos e diarréia. Os sintomas não 
apresentam relação entre si, não possuem fator 
desencadeante ou de alívio e são de freqüência irregular. 
Ela já procurou vários médicos e fez alguns tratamentos 
sem resposta. Diz que sempre lhe dizem que não há 
nada de errado com o seu corpo e que o problema é 
psíquico, mas ela continua sofrendo dos mesmos 
sintomas e traz uma preocupação intensa quanto a eles. 
Para esse tipo de situação, considere as atitudes 
médicas abaixo.   
I - Assumir as decisões do tratamento para si, já que o 
paciente encontra-se impossibilitado.  
II - Procurar estabelecer o diagnóstico o mais 
precocemente possível, evitando condutas iatrogênicas.  
III - Agendar consultas regulares, assumido a posição de 
ser o médico de referência.  
IV - Manter uma postura investigadora para poder 
suspeitar de que haja algo a mais além daquilo que a 
pessoa verbaliza.  Quais estão CORRETAS?  
A) Apenas I.  
B) Apenas II e III.  
C) Apenas I e III.  
D) Apenas III e IV.  
 
 
24. A Polifarmácia é situação extremamente freqüente 
em idosos, aumentando o risco de iatrogenia. Qual das 
condutas abaixo NÃO é uma prática adequada na prática 
ambulatorial na Atenção Primária à Saúde?  
A) Optar por agentes farmacológicos que contenham 
dois ou mais princípios ativos (associações).   
B) Evitar prescrever medicamentos com finalidade de 
corrigir efeitos colaterais provenientes de outros agentes 
administrados anteriormente.   

C) Buscar o máximo efeito terapêutico com o mínimo de 
drogas.  
D) Juntar intervenções realizadas pelos especialistas, 
evitando duplicação e interação indesejada de 
medicamentos.  
 
 
25.  Consideres o seguinte caso clínico:  
Você está atendendo uma paciente feminina, de 44 anos, 
com queixa de dor em flanco D. Revisando as informações 
disponíveis no prontuário, você observa que a paciente já 
consultou inúmeras vezes, por este mesmo motivo, em 
serviços de emergência. Observa também que a paciente 
foi encaminhada por você, há aproximadamente dois 
meses, para uma consulta com urologista, quando a sua 
principal hipótese diagnóstica foi litíase renal. Você 
pergunta para a paciente se ela já consultou com o 
urologista e qual o resultado da consulta. Ela relata que foi 
“tudo bem” e que foram solicitados exames de imagem; 
mostra ainda a contrarreferência do urologista, que 
confirma a hipótese de litíase renal. Você prescreve um 
antiinflamatório, orienta cuidados gerais e o 
acompanhamento com o urologista e com você.  Assinale a 
alternativa que contenha o princípio de Atenção Primária à 
Saúde mais utilizado na consulta acima relatada.  
A) Transversalidade  
B) Integralidade  
C) Coordenação do cuidado 
D) Relação médico-paciente  
 
 
26. Quanto às definições da validação de um teste 
diagnóstico, numere a segunda coluna de acordo com a 
primeira.  
 
(1) Sensibilidade  
(2) Especificidade  
(3) Razão de probabilidade  
(4) Probabilidade pré-teste  
(5) Valor Preditivo Positivo  
(  ) Capacidade de o teste acertar em indivíduos sem a 
doença.  
(  ) Capacidade de o teste acertar em indivíduos com a 
doença.  
(   ) Pode ser expressa pela prevalência da doença.  
(  ) Expressa a relação entre sensibilidade e especificidade 
do teste e, dessa forma, é calculada para os resultados 
positivos e negativos.  
(  ) É a probabilidade da doença em um paciente com um 
resultado positivo (anormal) do teste.  
A seqüência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é  
A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.  
B) 2 – 1 – 4 – 3 – 5.  
C) 2 – 4 – 5 – 1 – 3.  
D) 3 – 4 – 1 – 5 – 2.  
 
 
27. Assinale a alternativa que NÃO se configura como uma 
característica da especialidade da Medicina de Família e 
Comunidade.  
A) Possuir um processo específico de tomada de decisões 
determinado pela prevalência e incidência de doença na 
comunidade.  
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B) Lidar com problemas de saúde em todas as suas 
dimensões: física, psicológica, social, cultural e 
existencial.  
C) Desenvolver uma abordagem sempre centrada no 
coletivo, orientada para as famílias e para a comunidade.  
D) Ser responsável pela prestação de cuidados 
continuados longitudinalmente em consonância com as 
necessidades do paciente.  
 
 
28.  Considere o seguinte caso:  
Um homem de 61 anos foi encaminhado pelo Médico de 
Família e Comunidade que o acompanha há vários anos 
para um serviço de cirurgia geral de um hospital regional 
por apresentar colelitíase sintomática. Nesse centro, o 
paciente acabou sendo submetido a uma cirurgia 
videolaparoscópica, que se deu sem intercorrências. Por 
ocasião da alta, o cirurgião emite uma nota em que 
constam informações sobre os cuidados a serem 
seguidos no período pós-operatório e um plano 
terapêutico sugerido para ser seguido pela equipe de 
saúde. Assinale a alternativa que contém o princípio do 
Sistema Único de Saúde empregado neste caso.  
A) Territorialização.  
B) Prevenção.  
C) Reabilitação.  
D) Integralidade.  
 
 
29. Relacione os níveis de prevenção para desordens 
relativas ao uso de substâncias como o álcool, opioides e 
cocaína, apresentados no bloco superior, às suas 
possíveis características, apresentadas no bloco inferior.  
(1) Prevenção Primordial  
(2) Prevenção Primária  
(3) Prevenção Secundária  
(4) Prevenção Terciária  
(5) Prevenção Quaternária  
( ) é designada para prevenir o uso de substâncias, 
tornando, dessa forma, o abuso impossível  
(  ) é designada principalmente para os jovens  
(  ) consiste em programas de diagnóstico precoce, a fim 
de identificar abuso e redirecionar o comportamento dos 
pacientes  
( ) seu foco é o tratamento da adição, a fim de evitar 
complicações decorrentes do uso compulsivo A 
sequência correta de preenchimento dos parênteses, de 
cima para baixo, é  
A) 1 – 2 – 3 – 5.  
B) 1 – 3 – 5 – 4.  
C) 2 – 2 – 3 – 4.  
D) 2 – 2 – 4 – 5.  
 
 
30.  Sobre o processo de trabalho em equipe de saúde à 
família, considere: 
 I - A prática do cuidado familiar ampliado, efetivada por 
meio do conhecimento da estrutura e da funcionalidade 
das famílias visa a propor intervenções que influenciem 
os processos de saúde-doença dos indivíduos, das 
famílias e da própria comunidade.  
II - O trabalho interdisciplinar e em equipe propõe a 
integração das áreas técnicas e profissionais de 
diferentes formações.  

III - A promoção e desenvolvimento de ações intersetoriais 
buscam parcerias e integram projetos sociais e setores 
afins, voltados para a promoção da saúde, de acordo com 
prioridades e sob a coordenação da gestão municipal.  
Quais estão CORRETAS?  
A) Apenas I.  
B) Apenas II.  
C) Apenas I e III.  
D) I, II e III.  
 
 
31. Um dos princípios que deve nortear um gestor em 
saúde ao implementar um programa ou política de 
rastreamento populacional é  
A) se a doença tiver uma evolução rápida e alta taxa de 
mortalidade, o programa deve ser instituído pela magnitude 
do problema, independente de outros fatores. 
B) a história natural da doença ou do problema clínico deve 
ser bem conhecida.  
C) o teste utilizado deve ser capaz de alterar a história 
natural da doença através da redução de morbidade e 
melhora da qualidade de vida.  
D) os programas de rastreamento, em geral, têm o 
potencial de trazer mais benefícios que danos às 
populações submetidas aos testes.  
 
 
32.  Sobre abordagem familiar na Atenção Primária à 
Saúde, assinale a alternativa CORRETA.  
A) O Médico de Família não tem nenhum outro 
compromisso com os integrantes da família além da 
responsabilidade de conduzir a terapia.  
B) Entre famílias de imigrantes, a primeira geração nascida 
na nova cultura tende a manter os valores de seus pais.  
C) Uma das tarefas críticas durante a etapa do casamento 
é a de lidar com a falta de privacidade enquanto pais.  
D) O descontentamento prolongado com o sexo do recém-
nascido é um sinal de alto risco no período pós-natal.  
 
 
33. A coordenação do cuidado é uma das principais 
competências que devem ser desenvolvidas por 
profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde. 
Assinale a alternativa que melhor define essa competência.  
A) Ter como essência uma relação de confiança ao longo 
do tempo e exigir a existência de uma fonte regular de 
atenção e a recorrência à mesma.  
B) Ser o primeiro serviço a ser procurado quando uma 
pessoa apresenta uma necessidade de saúde nova ou 
recorrência de um problema de saúde antigo.  
C) Incluir a busca por informações a respeito dos 
problemas e ações realizadas nos diferentes pontos de 
atenção, integrando as intervenções e reconhecendo a 
pertinência da informação para o atendimento atual.  
D) Ter a capacidade de identificar e lidar com o leque 
completo das necessidades de saúde de um indivíduo, seja 
resolvendo esses problemas ou orientando onde eles 
devem ser resolvidos.  
 
 
34. Considere o seguinte caso clínico: 
A senhora Maria, 70 anos, é uma das pacientes diabéticas 
do seu território. Há 3 meses, você iniciou insulina, após os 
hipoglicemiantes orais e as orientações de mudança de 
estilo de vida não terem obtido o objetivo esperado. Apesar 
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disso D. Maria mantém os níveis glicêmicos anteriores. 
Durante uma visita domiciliar você encontra a paciente 
saindo de um culto evangélico e percebe um certo 
constrangimento inesperado. Na próxima consulta, então, 
você aborda como as crenças podem interferir nas 
decisões sobre a própria saúde. Ela revela que, bem 
antes do início da insulina, havia combinado com o pastor 
que retiraria um dos remédios como prova de fé em 
Cristo.   
Assinale a alternativa CORRETA de acordo com as 
características da atenção primária à saúde.  
A) Competência cultural é um aspecto exclusivo da 
atenção primária, assim como a integralidade. 
B) Avaliar as necessidades de saúde das comunidades, 
com participação nas atividades comunitárias é um dos 
instrumentos para atingir qualidade no cuidado centrado 
nas famílias.  
C) Competência cultural envolve o reconhecimento das 
necessidades especiais das subpopulações relacionadas 
a características étnicas, raciais, dentre outras.  
D) Neste caso, houve falha na longitudinalidade do 
cuidado, o que resultou na dificuldade prévia de 
reconhecimento do problema e o exercício da 
competência cultural.  
 
 
35.  Considere o diálogo a seguir.  
Dr. Paulo: Olá Marta, tudo bem?  
Leila: Olá Dr. Tudo bem. Vim aqui para fazer os meus 
exames de rotina.  
Dr. Paulo (olhando a idade da paciente no prontuário): 
Então vamos agendar o seu preventivo, pois vejo aqui 
que já está na época.  
Leila: Ótimo! Mas será que não é bom fazer mais 
nenhum exame além do preventivo? Sei que o Sr. já me 
explicou que na minha idade não é necessário, mas 
sempre vejo nos programas de TV que deveria fazer, daí 
a gente fica confusa, né?  
 
Sobre a situação acima, é CORRETO afirmar que  
 
A) o diálogo demonstra que o médico tem utilizado em 
suas condutas o princípio da prevenção quaternária.  
B) o diálogo reflete a necessidade de atualização 
profissional constante, pois o caso demonstra a facilidade 
atual de acesso a informações isentas e qualificadas.  
C) o médico representado no diálogo comete um erro ao 
não estimular a conduta preventiva demonstrada pela 
paciente a expondo a problemas preveníveis. 
D) o diálogo demonstra uma quebra de confiança entre 
profissional e paciente e evidencia a falta de continuidade 
no cuidado do caso.  
 
 
36. A micro área do ACS Heitor teve mais casos de 
tuberculose nos últimos seis meses apesar de não ser a 
microárea mais vulnerável do território cuja sua equipe de 
saúde da família é responsável. Para avaliar as relações 
de contato com outras microáreas contíguas, assinale a 
alternativa que apresenta o instrumento de abordagem 
comunitária que deve ser utilizado.    
A) Ecomapa.  
B) Estimativa Rápida Participativa.  
C) Georreferenciamento. 
D) Territorialização.  

CIRURGIA 
 
37. Um trabalhador da construção civil sofreu uma queda 
de andaime. Chegou em estado de choque na emergência. 
Foi submetido à ressuscitação, recebeu várias unidades de 
concentrado de hemácia e foi levado à sala de operação. 
Encontrou- se extensa lesão hepática e a manobra de 
Pringle não foi suficiente para diminuir o sangramento. A 
conduta mais acertada para esse paciente nesse momento 
é: 
A) clampeamento da aorta 
B) transfusão de fatores de coagulação 
C) solicitação de um bisturi ultrassônico para a emostasia 
D) controle de danos com compressas e transferir para 
UTI. 
 
 
38. As indicações de toracotomia de emergência são raras. 
Dentre os pacientes relacionados abaixo, osque se 
beneficiam de uma toracotomia na emergência são: 
A) Aqueles com tórax instável 
B) Os com trauma fechado de tórax 
C) Os com trauma penetrante do tórax 
D) Aqueles com pneumotórax hipertensivo 
 
 
39. A deiscência da sutura da parede abdominal acontece 
em 1 a 3% dos pacientes. Muitas vezes ocorre de forma 
aguda, pode ser precedida por um sinal e tem alguns  
fatores implicados em sua gênese. O sinal mais frequente e 
o fator implicado no aparecimento da deiscência de parede 
são, respectivamente: 
A) secreção tipo água de carne pela incisão fechamento da 
parede sob tensão 
B) hematoma sutura em pontos separados 
C) secreção purulenta sutura em chuleio 
D) seroma abdominoplastia prévia 
 
 
40. O esôfago é reconhecidamente um órgão pobre em 
vascularização, mas com grande área de sistema de 
drenagem. A nutrição do esôfago cervical e a drenagem 
linfática dos 2/3 superiores são responsabilidade, 
respectivamente, de: 
 
A) Artéria tireoidiana inferior cadeia cervical e jugular 
B) Artérias brônquicas cadeia da carótida 
C) Artéria carótida cadeia submandibular 
D) Ramos diretos da aorta ducto torácico 
 
 
41. As infecções de ferida operatória continuam sendo um 
problema significativo para os cirurgiões dos tempos atuais. 
Sobre o tema, é correto afirmar que 
 
A) as infecções de feridas superficiais comprometem a 
pele, subcutâneo e a fáscia. 
B) as infecções de feridas profundas comprometem apenas 
o músculo. 
C) a maioria das infecções pós-operatórias deve ser 
tratada com cicatrização por segunda intenção. 
D) a profilaxia com antibióticos é mandatória, mesmo nas 
cirurgias limpas. 
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42. São causas não cirúrgicas de dor abdominal. 
 
A) Embolia mesentérica e volvo de sigmoide. 
B) Colecistite aguda e diverticulite aguda. 
C) Apendicite aguda e volvo de sigmoide. 
D) Crise de falcização e cetoacidose diabética. 
 
 
43. Todas as associações a seguir estão corretas, 
EXCETO: 
 
A) PSA e câncer de próstata. 
B) CA 19.9 e câncer de mama. 
C) CEA e câncer colorretal. 
D) α-fetoproteína e câncer hepatocelular. 
 
 
44. Para evitar a infecção fulminante após a 
esplenectomia, os pacientes candidatos a essa operação 
devem ser vacinados: 
 
A) Duas a quatro semanas antes da operação. 
B) No dia da esplenectomia. 
C) Uma semana após a operação. 
D) Duas semanas após a operação. 
 
 
45. A microbiologia da Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC) é 
relacionada à flora bacteriana presente na área 
anatômica exposta após um procedimento particular e 
sendo relativamente fixa nas últimas décadas. Nos 
procedimentos contaminados e limpo-contaminados, a 
bactéria mais comum responsável pela ISC é 
 
A) Staphylococcus aureus. 
B) Escherichia coli. 
C) Cândida 
D) Klebsiella. 
 
 
46. As úlceras de pressão normalmente ocorrem em 
superfícies que suportam pressão, como a região 
occipital, cotovelo, trocanter maior, sacro e tuberosidades 
isquiáticas. Sobre elas, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
A) A úlcera de pressão é resultado da isquemia tecidual 
devido à pressão prolongada que excede a pressão 
capilar em 32 mmHg. 
B) O dispositivo a vácuo (VAC) ainda não se mostrou 
eficaz no tratamento dessas feridas. 
C) O tratamento requer uma equipe multidisciplinar 
focada na prevenção da recorrência. 
D) O estado nutricional deve ser avaliado, incluindo 
consulta nutricional e níveis séricos de proteína e 
albumina. 
 
 
47. Quanto ao uso de antibióticos em cirurgia, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 
A) Em cirurgias limpas, em que não há penetração dos 
tratos aéreo, digestivo ou geniturinário, deve-se 
administrar antibiótico de forma profilática. 

B) Em cirurgias potencialmente contaminadas com 
penetração em vísceras colonizadas, mas em condições 
controladas, deve-se administrar antibiótico, em caráter 
profilático, por, no mínimo, sete dias. 
C) No caso de inflamação não purulenta já instalada, deve-
se usar antibiótico, em caráter terapêutico, com cobertura 
de largo espectro e por, no mínimo, 15 dias. 
D) Em casos de falha técnica asséptica, usam-se 
antibióticos de forma preventiva, que podem ser 
interrompidos mais precocemente. 
 
 
48. Sobre complicações da pancreatite aguda, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A) A ressecção dos pseudocistos infectados é obrigatória 
para controle do foco séptico abdominal. 
B) As infecções do tecido pancreático e peripancreático 
surgem, na maioria das vezes, após o 10º dia de evolução 
da doença. 
C) Não está indicada, de início, tratamento cirúrgico nas 
necroses estéreis. 
D) Pseudocistos que não apresentam complicações devem 
ser tratados conservadoramente. 
 
 
49. A prova de Brodie-Trendelemburg permite: 
 
A) Avaliar a função das válvulas venosas dos membros 
inferiores. 
B) Avaliar a permeabilidade do sistema venoso profundo 
dos membros inferiores. 
C) Estudar o suprimento arterial dos membros inferiores. 
D) Avaliar a permeabilidade arteriolar dos membros 
inferiores. 
 
 
50. A gangrena sinérgica de Meleney é causada por: 
 
A) Clostrídeos associados a outros anaeróbios. 
B) Infecções profundas perineais. 
C) Associação de S. aureus com estreptococos 
microaerófilos. 
D) Associação de fungos saprófitas e anaeróbios da 
microbiota da pele. 
 
 
51. Uma criança de 7 anos de idade é submetida a 
laparotomia exploradora para esclarecimento diagnóstico 
de dor abdominal. Após cerca de 30 minutos do início da 
anestesia, nota-se hiperpirexia (42 ºC), taquicardia, rigidez 
e cianose. Exames laboratoriais revelam hipercalcemia, 
hipercalemia e acidose metabólica. O diagnóstico mais 
provável para essa condição é: 
 
A) Síndrome maligna associada aos neurolépticos. 
B) Reação anafilática. 
C) Hipertermia maligna. 
D) Processo infeccioso não diagnosticado no pré-
operatório. 
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52. Em uma criança que sofreu traumatismo torácico 
fechado, é INCORRETO AFIRMAR: 
 
A) Sinais de pneumotórax hipertensivo são: dor torácica, 
taquicardia, desvio de traqueia, hipotensão arterial e 
estase jugular. 
B) A contusão pulmonar tem complicações como 
pneumonia e pseudocisto pós-traumático. 
C) É comum o encontro de fratura dos arcos costais 
nesse paciente. 
D) Na lesão esofágica, a radiografia torácica pode 
revelar: ar no mediastino, enfisema subcutâneo, hemo ou 
pneumotórax. 
 
 
53. A respeito de trauma abdominal, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 
A) No traumatismo abdominal contuso, em decorrência 
de acidente automobilístico, não há diferença entre os 
desfechos quando comparados o uso de cinto de 
segurança de dois pontos e o de três pontos. 
B) Paciente com lesões penetrantes, antes de chegar ao 
departamento de emergência, deve receber somente o 
volume predeterminado de fluidos, mesmo que esteja 
hipotenso. 
C) Nas lesões abdominais penetrantes, qualquer lesão 
inferior a uma linha imaginária entre os mamilos deve ser 
tratada como tendo potencial para uma trajetória intra-
abdominal. 
D) No ferimento por arma de fogo, quando estáveis, são 
utilizados antibióticos e reforço de vacina antitetânica, 
sendo a avaliação cirúrgica desnecessária nesses casos. 
 
 
54. Com relação a hemotórax, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
A) Considera-se hemotórax maciço quando ocorre 
acúmulo rápido de mais de 1.000 a 1.500 mL de sangue 
ou um terço ou mais do volume de sangue do paciente 
na cavidade torácica. 
B) Em hemotórax maciço associado a lesões de grandes 
vasos, em torno de 50% sobrevivem por 24 horas. 
C) Em casos de hemotórax maciço, a drenagem torácica 
só deve ser feita logo após os resultados dos testes 
diagnósticos. 
D) Macicez à percussão, bradipneia e murmúrio vesicular 
aumentado são achados típicos do hemotórax. 
 
 
PEDIATRIA  
 
55. Para falarmos sobre pneumonias adquiridas na 
comunidade, em pediatria, podemos AFIRMAR que: 
 
A) Mycoplasma pneumoniae é responsável por 
pneumonias de início brando ou que não melhoram com 
amoxicilina ou penicilina, em crianças maiores de 5 anos 
de idade. 
B) Streptococcus do grupo B é agente etiológico comum 
nos recém-nascidos, porém com evolução lenta e 
favorável, independentemente da idade gestacional. 

C) Chlamydia pneumoniae é agente típico em pacientes de 
3 semanas a 3 meses de vida, com história inicial de 
conjuntivite, que evoluem com tosse e taquipneia. 
D) adenovírus tipo 22 é prevalente no outono e inverno, 
principalmente nas faixas etárias de escolares e 
adolescentes. 
 
 
56. Em seu consultório você recebe uma criança de 9 anos 
que veio para avaliação. Apresenta quadro de proptose 
unilateral que evoluiu rapidamente. Assim, sua hipótese 
mais provável é: 
A) Rabdomiossarcoma 
B) Retinoblastoma 
C) Oftalmoplegia dolorosa 
D) Neuroglioma 
 
 
57.  Conversando com o grupo de mães da sua Unidade 
Básica de Saúde sobre catapora (varicela) você pode 
AFIRMAR que: 
A)Tem pico de incidência entre 3 – 5 anos. 
B) A fase crostosa é onde acontece o maior contagio. 
C) É contra indicado realizar tratamento com Aciclovir. 
D) É uma doença causada por vírus e que tem alta 
transmissibilidade. 
 
 
58.  Adolescente de 14 anos, comparece ao seu consultório 
reclamando que iniciou com dor em região interna da coxa 
há 15 dias e que começou a claudicar há 04 dias. Informa 
que iniciou uso de analgésicos sem melhora satisfatória. 
Relata que não teve febre nem quadro infeccioso nesse 
período. 
A) Osteocondrose da cabeça do fêmur. 
B) Artrite séptica. 
C) Epifisiólise. 
D) Sinovite transitória do quadril. 
 
 
59. RN, nascido a termo, iniciou com cianose intensa e 
precisou de oxigênio em altas concentrações nas primeiras 
horas de vida. Na avaliação a saturação do membro 
superior direito era de 94% e do membro superior esquerdo 
era de 85%, quando o paciente estava submetido a uma 
FiO2 de 80%. Com essas informações sua hipótese 
diagnóstica é:  
A) Doença da membrana hialina 
B) Tetralogia de Fallot 
C) Estenose pulmonar grave 
D) Hipertensão pulmonar do recém-nascido. 
 
 
60. Adolescente de 16 anos procura seu consultório, pois 
durante autoexame das mamas percebeu “dois carocinhos” 
( pequenos tipo grão de arroz ) no seio esquerdo. De 
antecedentes você vê no prontuário: Menarca aos 13 anos, 
com ciclos regulares. Ao exame: Altura e peso no percentil 
50, presença de duas massas firmes, de aproximadamente 
2 cm, com consistência elástica e indolor. Sua conduta 
inicial é: 
A) Aspiração por agulha fina. 
B) Mamografia. 
C) Ultrassonografia. 
D) Ressonância das mamas. 
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61. Criança de 7 anos comparece a consulta, 
acompanhado da mãe, que informa que há 02 meses a 
criança iniciou com alterção em couro cabeludo. Ao 
exame você vê: placa de alopecia em região temporal, 
bem delimitada, aproximadamente 4 cm de diâmetro, a 
descamação é moderada, cabelos curtos e facilmente 
destacáveis. Sua hipótese diagnóstica é: 
A) Alopecia areata. 
B) Psoríase. 
C) Tricotilomania. 
D) Tinha da cabeça. 
 
 
62. Com relação ao transtorno do espectro autista (TEA), 
sabemos que deve ser diagnosticado o mais breve 
possível, pois intervenções precoces podem atenuar os 
sintomas. Das seguintes alternativas qual faz você 
pensar em TEA? 
A) Diminuição da reciprocidade social, prematuridade, 
hipotonia. 
B) Malformações, congênitas, prematuridade, atraso de 
linguagem. 
C) Atraso de linguagem, diminuição na reciprocidade 
social e movimentos corporais estereotipados. 
D) Atraso de linguagem, prematuridade, convulsões, 
movimentos corporais estereotipados. 
 
 
63. O Ministério da Saúde propõe linhas de cuidados a 
atenção integral a criança para as doenças prevalentes 
na infância. Das doenças que constam na agenda de 
compromissos da saúde integral à criança e mortalidade 
infantil, escolha entre as opções abaixo a alternativa que 
tem menor impacto na mortalidade infantil: 
A) Diarreia. 
B) Tétano neonatal. 
C) Doenças respiratórias. 
D) Dermatoses. 
 
 
64. Com o aumento da prevalência da obesidade nas 
crianças brasileiras, devemos realizar medidas de 
prevenção para melhorar a saúde da criança e do futuro 
adulto. Assim, das medidas abaixo qual a alternativa que 
NÃO tem impacto positivo na PREVENÇÃO da 
obesidade: 
A) Diminuir o tamanho da porção das refeições. 
B) Atividade física regular. 
C) Reduzir a ingestão de alimentos processados. 
D) Uso de hipoglicemiante oral. 
 
 
65. Você atende a uma criança de 2 anos com queixas 
urinárias leves, há 03 dias, mas sem febre. Traz EAS que 
mostrou infecção urinária. Dos antibióticos abaixo qual 
seria sua primeira escolha? 
A) Ciprofloxacino 
B) Norfloxacino 
C) Cefalexina 
D) Ceftriaxona 
 
 
 
 

66. Sabemos que a queixa de dor abdominal é recorrente 
em escolares. Entretanto existem sinais de alerta que nos 
fazem pensar em algum distúrbio orgânico. Dos sinais 
abaixo qual levaria você a prosseguir com a investigação 
mais detalhada? 
A) Ausência de perda de peso. 
B) Dor epigástrica. 
C) Vômitos isolados não biliosos. 
D) Icterícia. 
 
 
67.  Durante o acompanhamento de crescimento e 
desenvolvimento você está avaliando uma criança de 03 
meses que está se comportando sem alterações 
neurológicas. A mãe da criança faz algumas perguntas com 
relação ao desenvolvimento neuropsicomotor. Das 
alternativas a única que está CORRETA é:  
A) O reflexo de Moro desaparece completamente aos seis 
meses. 
B) O movimento em “pinça” inicia aos seis meses. 
C) O sorriso social inicia com três meses. 
D) O controle de esfíncteres se inicia aos 4 meses. 
 
 
68.  Com relação à infecção urinária comunitária neonatal, 
podemos afirmar que o agente bacteriano que mais 
aparece nas uroculturas é: 
A) Klebsiellasp 
B) Staphylococcus saprofíticos 
C) Escherichia coli 
D) Streptococcus pneumoniae 
 
 
69.  Você recebe uma criança de 2 anos na UPA com 
queixa de febre há 04 dias, mãe informa que não percebeu 
alteração que justificasse a febre. Ao exame você avalia 
vias áreas sem alteração. Com hipótese de infecção 
bacteriana e para seguimento inicial do caso, você resolve 
solicitar o(s) seguinte(s) exame(s): 
A) Hemograma, EAS e Proteína C reativa. 
B) Radiografia de Tórax e EAS. 
C) Proteína C reativa apenas. 
D) Tomografia de pelve. 
 
 
70.  Considerando o diagnóstico de bronquiolite, das 
alternativas abaixa a única que você não considera como 
critério de internação é: 
A) Frequência respiratória em repouso maior do que 60 por 
minuto. 
B) Febre.. 
C) Lactente menor do que 2 meses de idade. 
D)Saturação menor do que 90% em oxímetro de pulso. 
 
 
71. Na unidade de saúde você avalia criança de 4 anos que 
vem acompanhada da mãe que informa quadro de vários 
episódios de tosse seca. Mãe informa que a criança “tosse 
tanto que vomita”. Você então levanta a hipótese de 
coqueluche. Além dos exames gerais, você solicita: 
A) Sorologia para BordetellaPertussis. 
B) Sorologia para Babesia/Ehrlichia. 
C) Sorologia para Bartonellahenselae. 
D) Pediria todas as anteriores. 
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72. Ainda sobre Coqueluche, o exame que você solicitou 
veio positivo. Assim, você decide iniciar o tratamento da 
coqueluche com: 
A) Azitromicina 
B) Levofloxacino 
C) Cefalexina 
D) Sintomáticos 
 
 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 
 
73. O hipotireoidismo ocorre em 0,2% a 1 % das grávidas 
em áreas com ingesta adequada de iodo e o 
hipertireoidismo ocorre em 0,05% a 0,2% das gestantes. 
Marque a opção INCORRETA: 
A) O hipotireoidismo materno está associado ao maior 
risco de complicações gestacionais incluindo parto 
prematuro e baixo peso ao nascer.  
B) Hipertensão na gravidez e óbito fetal são condições 
que estão associados ao hipertireoidismo materno 
inadequadamente controlado. 
C) É necessária a suplementação de iodo para mulheres 
que usam levotiroxina. 
D) Recomenda-se a dosagem rotineira durante o Pré-
Natal de TSH para as gestantes com obesidade mórbida, 
idade superior a 30 anos e aquelas portadoras de 
Diabetes tipo I. 
 
 
74. Em relação ao óbito fetal NÃO PODEMOS 
AFIRMAR: 
A) Considera-se óbito fetal tardio em fetos com 1.000g 
ou mais, ou 28 semanas ou mais, ou 35 cm ou mais, de 
acordo com a 10º revisão da Classificação Internacional 
de Doenças (CID-10). 
B) Não é recomendado pesquisar trombofilias no 
intervalo interpartal em mulheres com antecedentes de 
óbito fetal. 
C) O óbito fetal tardio é evitável na grande maioria das 
vezes através de uma adequada assistência pré-natal. 
D) Diabetes gestacional e aloimunização Rh são causas 
de óbito fetal. 
 
 
75. Em relação ao calendário vacinal da gestante, de 
acordo com FEBRASGO, 2017, PODEMOS AFIRMAR: 
 
A) Gestante com vacinação completa prévia para tríplice 
bacteriana acelular do tipo adulto- dTpa (difteria, tétano e 
coqueluche) deverá usar uma dose de dTpa a partir de 
20 semanas de cada gestação. 
B) Não vacinar para dTpa no período puerperal em 
nenhuma situação. 
C) Considerando histórico vacinal incompleto para 
hepatite B, a conduta durante a gravidez é completar com 
uma única dose. 
D) A vacina para Influenza está recomendada nos meses 
de sazonalidade do vírus, com exceção do primeiro 
trimestre de gestação. 
 
 
 
 
 

76. Considerando a incidência de sífilis no Brasil de 
aproximadamente 4% na população geral e de 2% nas 
gestantes e a associação com graves repercussões 
maternas e fetais, em relação à assistência Pré-Natal, NÃO 
PODEMOS AFIRMAR: 
A) É preconizada a realização da triagem sorológica no 
início do Pré- Natal, com 28 semanas de gestação e na 
admissão para o parto ou aborto. 
B) Eritromicina trata adequadamente o feto. 
C) O teste rápido é confirmatório em uma única amostra. 
D) É recomendado solicitar o VDRL conjuntamente para 
seguimento da paciente e interpretação do critério de cura. 
 
 
77. Estima-se que no Brasil a prevalência de Diabetes 
Mellitus Gestacional (DMG) no Sistema Único de Saúde 
(SUS) seja de aproximadamente 18% quando utilizados os 
critérios diagnósticos atualmente propostos pela literatura. 
Considerando a importância de DMG, NÃO PODEMOS 
AFIRMAR: 
A) O cortisol, hormônio produzido pela placenta, pode 
promover redução da atuação da insulina. 
B) Doença cardiovascular aterosclerótica é considerada 
fator de risco para hiperglicemia na gravidez. 
C) No rastreio do DMG é recomendado realizar a glicemia 
de jejum antes de 20 semanas e, independente do 
resultado, prosseguir com a solicitação do TOTG 75g entre 
24ª a 28º semanas de gestação em todas as gestantes.   
D) O achado de glicemia de jejum antes de 20 semanas de 
gestação entre 92 a 126mg/dl confirma o diagnóstico de 
DMG. 
 
 
78. Em relação à Hemorragia Pós-Parto (HPP) NÃO 
PODEMOS AFIRMAR: 
A) Recomenda-se utilizar o ácido tranexâmico profilático 
em associação com a ocitocina em pacientes com alto risco 
para HPP.  
B) Misoprostol via vaginal pode ser utilizado no tratamento 
da HPP. 
C) Após controle da HPP e reorganização dos parâmetros 
clínicos da paciente há necessidade de medidas 
preventivas para trombose. 
D) Uso da ocitocina é considerado padrão-ouro para 
redução do risco de HPP por atonia uterina. 
 
 
79. Considerando a assistência a mulher durante o trabalho 
de parto, NÃO PODEMOS AFIRMAR: 
A) A paciente deverá ser encaminhada para enfermaria 
com o recém- nascido no quarto período do parto, pois este 
é considerado período tranquilo e não exige vigilância. 
B) O uso da episiotomia no segundo período do parto deve 
ser considerado em situações que representem alto risco 
de laceração perineal. 
C) Considera-se normal uma duração entre 3 a 4 horas 
para o segundo período do parto nas pacientes com 
analgesia neuroaxial. 
D) Recomenda-se manejo ativo (administração de agentes 
uterotônicos e tração controlada de cordão), no terceiro 
período do parto para reduzir o risco de hemorragia pós-
parto. 
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80. A oferta do seio materno às crianças é um direito 
biológico e eticamente inquestionável das mães e do 
filho. Em relação à amamentação NÃO PODEMOS 
AFIRMAR: 
A) A redução do câncer do endométrio é considerado um 
benefício a longo prazo da amamentação para a mãe. 
B) A amamentação pode atuar sobre um mecanismo de 
regulação da secreção diurna de cortisol, possivelmente 
reduzindo o risco de depressão pós - parto. 
C) A amamentação não é considerada fator de proteção 
para o câncer de ovário. 
D) O aleitamento materno está associado ao menor risco 
de aparecimento de artrite reumatóide entre mulheres 
que amamentam. 
 
 
81. Sobre a Doença Trofoblástica Gestacional podemos 
afirmar, EXCETO: 
A) Todas as formas de apresentação da DTG são 
caracterizadas pela presença sérica de um marcador 
tumoral biológico e especíco, o fragmento beta da 
gonadotrofina coriônica humana (beta-hCG). 
B) Os dois principais fatores de risco para DTG são, 
principalmente, a idade materna superior a 35 anos e a 
história prévia de DTG. 
C) Cistos tecaluteínicos: Presentes em cerca de 20% dos 
casos representam uma forma de hiperestimulação 
ovariana resultante de níveis circulantes elevados do 
beta-hCG sobre a teca dos ovários. 
D) Hipotireoidismo: Ocorre em torno de 5% das 
portadoras de gravidez molar. Porém, costuma 
apresentar normalização espontânea com a regressão do 
hCG e cura da doença molar. 
 
 
82. O diagnóstico da gravidez ectópica tem sido realizado 
de forma mais precoce com métodos não invasivos e 
com mais opções terapêuticas. Entre elas, destaca-se a 
cirurgia, que pode ser a salpingectomia ou a 
salpingostomia por via laparotômica ou laparoscópica; e 
o tratamento clínico, que pode ser feito pela conduta 
expectante ou pelo tratamento medicamentoso com 
metotrexato (MTX).  Em relação a esse ultimo 
tratamento, alguns critérios para indicação do MTX são, 
EXCETO: 
A) Estabilidade hemodinâmica 
B) Diâmetro da massa anexial< 3,5cm 
C) Beta-hCG inicial> 5.000mUI/mL 
D) Imagem de gravidez ectópica sem embrião 
apresentando batimentos cardíacos. 
 
 
83. A contracepção reversível de longa duração (LARC – 
Long Acting Reversible Contraceptives, em inglês) é 
representada pelos dispositivos intrauterinos e pelo 
implante contraceptivo. São métodos altamente eficazes, 
com duração contraceptiva igual ou superior a três anos. 
Em relação ao DIU Tcu é pertinente assinalar que o 
método pode ser indicado para pacientes nulíparas, 
inclusive adolescentes. São contra-indicações absolutas 
ao seu uso, EXCETO: 
A) Doença inflamatória pélvica (DIP) ou infecção 
sexualmente transmissível (IST) atual, recorrente ou 
recente (nos últimos três meses); 
B) Fator de risco para ISTs ou HIV; 

C) Imediatamente pós-aborto séptico; 
D) Hemorragia vaginal inexplicada; 
 
 
84. A adolescência é um período marcado por 
impulsividade, inquietude, incertezas e comportamento 
desafiador em meninos e meninas. Em relação a esta fase 
da vida NÃO PODEMOS AFIRMAR: 
A) Ser filha de mãe adolescente representa fator que 
favorece a iniciação precoce. 
B) A OMS considera iniciação sexual precoce a ocorrência 
de relações sexuais com idade menor ou igual à 13 anos. 
C) Atentar para mudança de comportamento como fobias e 
masturbação excessiva, pois alterações emocionais e 
psíquicas são comuns em crianças/adolescentes vítimas de 
violência doméstica e abuso sexual. 
D) Deixar de prescrever o anticoncepcional para a menor 
de 14 anos por ela estar desacompanhada representa 
forma de negligência médica pelo risco de gravidez a que 
ela está exposta. 
 
 
85. Em relação ao rastreio do câncer do colo uterino no 
Brasil NÃO PODEMOS AFIRMAR: 
A) Paciente, 23 anos, portando resultado da citologia 
oncótica compatível com lesão de baixo grau recomenda-
se repetir o exame com 03 (três) anos.  
B) Paciente, 40 anos, portando resultado de citologia 
oncótica compatível com células escamosas atípicas de 
significado indeterminado (ASCUS) recomenda-se repetir o 
exame anual. 
C) Paciente com citologia oncótica compatível com lesão 
de alto grau deve ser encaminhada para colposcopia. 
D) Paciente, 19 anos, portando citologia oncótica 
compatível com células escamosas atípicas de significado 
indeterminado (ASCUS) recomenda-se repetir o exame 
com 03 (três) anos. 
 
 
86. Paciente, 55 anos, sem patologias conhecidas, 
procurou o serviço de ginecologia da unidade básica de 
saúde para seguimento ginecológico de rotina indica 
fogachos eventuais e insônia. De antecedentes familiares, 
a mãe é hipertensa e o pai era diabético e hipertenso 
(falecido). Menopausada há 04 anos quais os exames 
complementares você obrigatoriamente solicitaria na 
avaliação de rotina desta paciente 
A) Mamografia, densitometria óssea, glicemia e 
lipidograma 
B) Mamografia, densitometria óssea, glicemia e 
ultrassonografia transvaginal 
C) Mamografia, glicemia, ultrassonografia transvaginal  e 
TSH 
D) Mamografia, glicemia, lipidograma e TSH 
 
 
87. Sobre as modificações endócrinas no  climatério ,pode-
se  AFIRMAR que : 
A) A produção ovariana de androgênios aumenta em 
relação ao período da menacme. 
B) Os níveis de LH podem permanecer normais até a 
ocorrência da menopausa 
C) Ocorre aumento da inibina com o avançar da idade 
D) A proporção de estrona em relação ao estradiol diminui. 
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88. Adolescente, 15 anos, comparece à consulta 
assintomática. Ao exame físico foi mamas evidenciado 
mamas em estágio TANNER 2 e mama esquerda maior 
que a mama direita. Qual deverá ser a conduta? 
A) Mamoplastia na mama esquerda. 
B) Implante na mama direita. 
C) Tratamento hormonal. 
D) Conduta expectante 
 
 
89. Entre as alterações adaptativas do organismo 
materno à gravidez NÃO PODEMOS ENCONTRAR: 
A) Menor risco de desenvolver lesões intra-epiteliais 
cervicais. 
B) Hipercoagulabilidade. 
C) Embebição gravídica. 
D) Hemodiluição. 
 
 
90. De acordo com Norma Técnica, MS 2013 “Prevenção 
e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual 
contra mulheres e adolescentes” PODEMOS AFIRMAR 
A) O risco de gravidez decorrente dessa violência varia 
entre 0,5 e 5%. 
B) Entre as mulheres que sofreram violência sexual 16 a 
58% delas adquirem pelo menos um tipo de infecção 
sexualmente transmissível - IST. 
C) A imunoprofilaxia contra a hepatite B está indicada em 
casos de violência sexual crônica. 
D) Quimioprofilaxia antirretroviral está recomendada em 
casos de penetração vaginal e/ou anal nas primeiras 72 
horas após a violência. 
 
 


