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CLÍNICA MÉDICA

1.  Nas infecções do trato urinário adquiridas na
comunidade, o agente etiológico mais comum é :

A) Escherichia coli. 
B) Stafilococcus aureus. 
C) Klebsiella. 
D) Proteus sp.

2.   Paciente  de  53  anos,  masculino,  branco,
tabagista  de  30  cigarros/dia,  etilista  moderado,
asmático,  hipertenso  há  mais  de  10  anos  que,
investigado,  ficou  classificado  como  essencial.
Apresenta também níveis tensionais de 160 x 100
mmHg,  BAV segundo grau no ECG e sinais  de
hipertrofia  ventricular  esquerda.  O
ecocardiograma  mostrou  hipertrofia  ventricular
esquerda  e  déficit  de  relaxamento  diastólico.
Dentre  as  opções  farmacológicas  abaixo
apresentadas, a de sua segunda escolha seria:

A) Enalapril. 
B) Losartana. 
C) Reserpina. 
D) Hidralazina

3.  Qual  o  agente  etiológico  da  colite
pseudomembranosa?

A) Bordetela pertusis. 
B) Pasteurella . 
C) Salmonella enteris. 
D) Clostridium difficile.

4.  Um  paciente,  vítima  de  atropelamento,  dá
entrada no setor de emergência com dor no dorso
e na região inferior  do abdome. O exame físico
revela  palidez  cutâneo-mucosa,  hipotensão
arterial e taquisfigmia. A radiografia mostra fratura
da  bacia  e  o  lavado  peritoneal  realizado  é
negativo. O diagnóstico no caso deve ser de:

A) Lesão do reto. 
B) Rotura esplênica. 
C) Embolia gordurosa. 
D) Hematoma retroperitoneal.

5. Paciente feminina, 66 anos, procura unidade de
saúde  referindo  retorno  para  Palmas,  após
viagem em Feira de Santana,  por  15 dias,  com
queixa de febre de início súbito, maior que 39°C, e
dor articular intensa há aproximadamente 5 dias.
Associa  outros  sintomas como cefaleia,  mialgia,

náusea  e  erupção  cutânea.  Ao  exame  clínico,
apresenta  hiperemia  conjuntival  e  hipotensão
arterial.  Considerando a hipótese diagnóstica  de
infecção pelo vírus Chikungunya  qual  a conduta
apropriada:

A)  Coleta  de  exame  diagnóstico  somente  por
método  sorológico,  tratamento  inicial  com
paracetamol,  hidratação  e  acompanhamento
ambulatorial. 
B)  Coleta  de  exame  diagnóstico  somente  por
método  virológico,  tratamento  inicial  com
paracetamol, hidratação e internação hospitalar. 
C)  Coleta  de  exame  diagnóstico  por  método
sorológico  e  virológico,  tratamento  inicial  com
paracetamol, hidratação e internação hospitalar. 
D)  Coleta  de  exame  diagnóstico  por  método
sorológico  e  virológico,  tratamento  inicial  com
paracetamol,  aspirina,  hidratação  e  internação
hospitalar. 

6. É importante que se conheça a epidemiologia
das  doenças  cardiovasculares,  no  Brasil  e  no
mundo. A respeito da epidemiologia das doenças
cardiovasculares  no  Brasil  pode-se  afirmar,
EXCETO:

A) As doenças cardiovasculares são as principais
causas  de  morte  em  mulheres  e  homens  no
Brasil. 
B) Em cerca de 50% dos casos de insuficiência
cardíaca crônica, esta ocorre predominantemente
por disfunção diastólica,  ou seja,  com fração de
ejeção preservada.
C)  No Brasil,  a  doença de Chagas consiste em
importante  causa  de  insuficiência  cardíaca
crônica,  mas  também  pode  haver  surtos  de
doença  de  Chagas  aguda,  relacionados  à
ingestão de alimentos contaminados, como caldo-
de-cana e açaí. 
D) A cardiopatia reumática permanece, no Brasil,
como a terceira maior causa de doença cardíaca
entre crianças e adultos jovens.

7.  Paciente  do sexo feminino,  68 anos,  branca,
viúva, do lar, natural de Natividade e procedente
de  Porto  Nacional.  Iniciou  com  disfagia  para
alimentos  sólidos  associado  à  sensação  de
plenitude pós-prandial e eructações freqüentes há
aproximadamente  1  ano.  Procurou  atendimento
em  Palmas  do  Tocantins,  onde  realizou
endoscopia digestiva alta na qual foi evidenciado
epitélio  tipo  metaplasia  intestinal  na  porção
esofágica  inferior.  Realizou-se  biópsia  da  lesão
com  a  identificação  de  esôfago  de  Barret.
Assinale a alternativa CORRETA:
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A) O esôfago de Barret é uma condição patológica
hereditária,  caracterizada  pela  substituição  do
epitélio  estratificado  colunar  do  esôfago  por
epitélio ciliar especializado do tipo intestinal. 
B) Na endoscopia digestiva, o esôfago de Barret é
caracterizado pela presença de mucosa ciliar  no
esôfago tubular abaixo da junção esofagogástrica.
C)  A  presença  de  hérnia  de  hiato  exclui  o
diagnóstico  de  esôfago  de  Barret,  logo  não
dificulta a identificação da junção esofagogástrica
e a caracterização do EB. 
D) O carcinoma epidermóide de esôfago é uma
neoplasia esofágica comum no nosso meio, tendo
como principais  fatores  de  risco  o  etilismo  e  o
tabaco. Há um aumento na incidência de casos de
adenocarcinoma esofágico em países ocidentais,
e a sua associação com o esôfago de Barret  é
bem estabelecida

8. A Fibromialgia é definida como uma síndrome
multisintomática.  Indique  dentre  as  alternativas
apresentadas,  o  achado  não  encontrado  no
corolário desta síndrome.

A) Fadiga matinal. 
B) Transtorno do sono. 
C) Bem mais prevalente no sexo feminino. 
D)  Inflamação  cutânea  ao  redor  dos  clássicos
"trigger-points"

9. Quais dos sintomas abaixo estão relacionados
com doença de Crohn na forma fibroestenosante?
 
A) Suboclusão ou oclusão intestinal. 
B) Perda de peso, febre e diarréia. 
C) Diarréia com muco, pus e sangue. 
D) Fístulas e abscessos perianais.

10.  Paciente  feminina,  de  28  anos,  relata  ter
percebido  aparecimento  de  “nodulação  no
pescoço” há 4 meses, de crescimento progressivo
e indolor. Ao se proceder ao exame, delimita-se,
pela palpação da tireóide, um nódulo firme , de 3
cm  de  diâmetro  aproximadamente,  indolor  à
palpação.  Dado  esse  quadro,  qual  exame
complementar  você  escolheria  levando  em
consideração  seu  maior  poder  de  elucidação
diagnóstica, sabendo que o TSH da paciente está
normal?

A) Cintilografia de tireóide. 
B) Ultassonografia de tireóide. 
C) Punção aspirativa com agulha fina. 
D) Dosagem de calcitonina e tireoglobulina.

11.   Quais  são  os  critérios  de  Child-Turcotte
modificados por Pugh para prognosticar a cirrose
hepática? 
A)  TAP,  Albumina,  Bilirrubinas,  Ascite  e
Encefalopatia. 
B) AST, ALT, GGT, TAP e Fosfatase alcalina. 
C)  Ascite,  Síndrome  hepatorrenal,  GGT,  TAP e
Bilirrubinas. 
D)  Encefalopatia,  TAP,  Albumina,  Bilirrubinas  e
ALT.

12. Uma paciente, com 25 anos de idade, há três
dias apresenta febre, cefaléia intensa retroorbital,
mialgia e exantema cutâneo morbiliforme. Há oito
dias retornou de Fortaleza e há um dia começou a
apresentar  petéquias,  epistaxe  e  teste  do
torniquete  positivo.  Sua  pressão  arterial  é  de
120/70  mmHg  e  sua  pulsação,  de  80  bpm,  a
temperatura  é  de  36,7º  C.  Os  exames
laboratoriais  mostraram  plaquetas  de  80.000,
leucopenia,  tempos  de  protrombina  e
tromboplastina  parcial  normais  e  sorologia  para
dengue  (IgM)  positiva.  Esse  quadro  caracteriza
diagnóstico de:

A) Dengue hemorrágica. 
B) Síndrome de choque da dengue. 
C) Dengue hemorrágica com CIVD. 
D) Dengue clássica.

13.  Qual  das  doenças  abaixo  cursa  mais
habitualmente com pulso paradoxal? 
A) Estenose aórtica. 
B) Pericardite constritiva. 
C) Insuficiência aórtica. 
D) Estenose mitral.

14. A forma mais comum de carcinoma de tireóide
é: 
A) Carcinoma papilífero. 
B) Carcinoma medular. 
C) Carcinoma anaplásico. 
D) Linfoma.

15. Mulher, 54 anos, obesa, diabética e hipertensa
mal  controlada,  em  uso  irregular  dos  seus
medicamentos,  queixando-se  de  sensação  de
vazio e falta de interesse em realizar as atividades
antes consideradas prazerosas, há cerca de um
mês,  sendo  o  quadro  acompanhado  por
irritabilidade, ganho de peso, aumento acentuado
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do  apetite  e  sonolência  excessiva  diurna,  com
sono noturno não reparador. Negou pensamentos
suicidas.  Apresentou  choro  fácil,  com  nítida
labilidade  emocional  durante  a  realização  da
anamnese. Estava asseada e parecia abatida. Há
seis meses, apresentou quadro semelhante, com
resolução  espontânea  após  dois  meses.  Diante
deste perfil, a terapia farmacológica mais indicada
nesta situação é:

A) Venlafaxina. 
B) Excitalopran. 
C) Olanzapina. 
D) Clonazepan.

16.  Em  relação  à  coinfecção  HIV/Tuberculose
pulmonar (TBP), assinale a alternativa CORRETA:

A) Deve-se iniciar tratamento simultâneo das duas
condições. Optar por esquema antirretroviral sem
inibidores de protease. 
B)  Deve-se  realizar  o  tratamento  antirretroviral
(TARV) inicialmente.  A atividade da Tuberculose
Pulmonar  tende  a  recrudescer  após  o  início  da
TARV. 
C) Iniciar a TARV após o térmico do tratamento
para  TBP;  a  interação  das  drogas  utilizadas
apresenta  efeitos  colaterais  proibitivos  para  a
associação dos esquemas.. 
D)  Iniciar  a  TARV  após  30  dias  do  início  da
poliquimioterapia para tratamento da Tuberculose
Pulmonar.  Esta,  quando  em  atividade,  está
associada diretamente à diminuição dos linfócitos
CD4.

17.  Um  homem  com  72  anos  de  idade  que,
durante  quase  50  anos,  fumou  cerca  de  40
cigarros  ao  dia,  se  queixa  de  fadiga,  tosse,
expectoração  e  “falta  de  ar”,  que vem piorando
nos últimos anos. Há cerca de oito meses passou
a notar edema nos membros inferiores. No exame
físico,  constata-se  cianose  bem  aparente  nos
lábios  e  extremidades  e  edema  nos  membros
inferiores. Em relação a esse caso, é CORRETO
afirmar que:

A)  o  trabalho  inadequado  da  musculatura
respiratória  é  a  causa  principal  da  insuficiência
respiratória crônica. 
B)  a  dificuldade  de  respirar  se  concentra
preponderantemente na fase inspiratória. 
C) a hipoxemia é a causa principal da hipertensão
pulmonar. 
D) a hipoventilação alveolar é a causa principal da
insuficiência respiratória crônica.

18.  Na  vigência  de  uma  infecção,  a  sepse  ou
síndrome  da  resposta  inflamatória  sistêmica  de
origem  infecciosa,  pode  ser  diagnosticada  com
base nas seguintes condições: 
A)  hipotensão  (PA  sistólica  <  90  mmHg)  e
leucopenia (< 4.000/mm3 ) 
B)  hipotensão  refratária  a  reposição  volêmica  e
leucocitose (> 12.000/mm3 ) 
C) hipotermia (< 36°C) e taquipnéia (> 20 irpm) 
D)  oligúria  e  alteração  aguda  do  nível  de
consciência.

CIRURGIA

19. No Câncer de Pâncreas, a dor abdominal de
difícil  controle  que  surge  com  a  evolução  da
doença deve-se a:

A) Peritonite biliar
B) Comprometimento do plexo celíaco
C) Distensão gástrica
D) Compressão da via biliar

20.  Quais  das  situações  abaixo  são
caracterizadas  como  situações  especiais  para
inclusão em lista de transplante de fígado:

A) Hemangioendotelioma  epitelioide  de
fígado irressecável,  síndrome hepatopulmonar  e
síndrome hepatorrenal.
B) Síndrome  hepatopulmonar,
hemangioendotelioma  epitelioide  de  fígado
irressecável e colangiocarcinoma irressecável.
C) Polineuropatia  amiloidótica  familiar,
trombose de artéria  hepática pós-transplante de
fígado  e  metástase  de  neoplasia  de  cólon
irressecável.
D) Adenomatosa  múltipla  bilobar  extensa
irressecável,  trombose  de  artéria  hepática  pós-
transplante  de  fígado  e  síndrome
hepatopulmonar.

21.  Mulher,  37a,  submetida ao by-pass gástrico
em  Y  de  Roux  com  anel  há  3  anos  devido  à
obesidade  mórbida,  queixa-se  de  dor
retroesternal  e  vômitos  com conteúdo  alimentar
há 2 dias, inclusive após a ingestão de líquidos.
Não  apresenta  dor  abdominal  ou  alteração  de
hábito intestinal. Exame físico: abdome flácido e
levemente  doloroso  em  andar  superior.  A
hipótese  diagnóstica  e  a  medida  terapêutica
adequada são respectivamente: 
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A) Hérnia  interna;  laparotoma
exploradora.
B) Impactação  gástrica;  endoscopia
digestiva alta.
C) Obstrução  intestinal  por  brida;
hidratação e procinéticos.
D) Pancreatite  aguda;  hidratação  e
analgesia.

22.  Qual  o  melhor  tratamento  da  síndrome  de
Ogilvie?

A) Ressecção do segmento afetado.
B) Realização de colostomia.
C) Cecostomia.
D) Colonoscopia aspirativa.

23.  Nos  traumatismos  abdominais  fechados,  a
chamada hemorragia em dois tempos deve-se a:

A) Rotura de cápsula esplênica.
B) Tamponamento do vaso pela alça.
C) Sangramento  após  retirada  de
coágulos.
D) Hematoma da parede intestinal.

24. Dentre as glândulas abaixo, aquela que mais
frequentemente  e  mais  facilmente  é
autotransplantada é:

A) Tireóide.
B) Testículo.
C) Paratireóide.
D) Supra-renal.

25.  Na  avaliação  nutricional  pré-operatória,  um
paciente  com  Índice  de  Risco  Nutricional
(IRN)=80,4 é considerado:

A) Normal.
B) Desnutrido leve. 
C) Desnutrido moderado.
D) Desnutrido grave.

26. Paciente de 70kg apresenta queimaduras de
2º e 3º grau, no tronco anteriormente, no braço e
antebraço  D  anterior  e  posterior,  coxa  direita
anterior e posterior, além da genitália. Utilizando-
se a regra dos nove,  qual  a superfície  corporal
queimada e o volume de líquidos que deve ser
administrado nas primeiras 24 horas?

A) 21%  de  área  queimada  e  10.000ml  de
Ringer Lactato. 
B) 46%  de  área  queimada  e  12.880ml  de
Ringer Lactato.
C) 50%  de  área  queimada  e  14.422ml  de
Soro Glicosado 5%.
D) 58%  de  área  queimada  e  15.800ml  de
Ringer Lactato.

27.  Dentre  as  indicações  abaixo,  a  única  que
NÃO  faz  parte  das  indicações  clássicas  de
colangiografia intraoperatória é:

A) Pacientes portadores de microcálculos.
B) Suspeita  de  lesão  da  árvore  biliar  extra-
hepática.
C) Pacientes com história prévia de icterícia e
colúria.
D) Idade inferior a 50 anos. 

28.  Adolecente,12  anos,  vem  ao  serviço  de
emergência  com  história  de  esmagamento  da
extremidade distal do polegar. Refere muita dor,
hematoma subungueal em 100% da superfície da
unha.  Ao  RX,  há  fratura  da  falange  distal  sem
deslocamento dos fragmentos. Qual é a conduta
mais apropriada nesse caso?

A) Drenagem  do  hematoma  subungueal  e
sutura da unha.
B) Osteossíntese da fratura da falange distal.
C) Curativo compressivo.
D) Cicatrização dirigida.

29. Mulher,  32 anos, foi vítima de ferimento por
arma branca em 8° espaço intercostal esquerdo
na  linha  axilar  anterior.  Ao  exame  físico,
apresenta PA 90/60 mmHg, FC 115 bpm, FR 32
mrpm e murmúrio vesicular diminuído à esquerda.
Na drenagem torácica, houve saída de 700 mL de
sangue,  sendo  realizada  autotransfusão.  Após
reposição volêmica, apresenta PA 110/60 mmHg,
e  radiograma  de  tórax  de  controle  mostra
reexpansão  pulmonar.  Em  relação  ao  caso,
considere as seguintes afirmativas:

I. A  toracotomia  exploradora,  devido  ao
choque inicial, está indicada.
II. A autotransfusão indica o uso terapêutico
de antibióticos.
III. A videolaparoscopia deve ser realizada.

Está/estão CORRETA(s) a(s) afirmativa(s)

A) I, apenas.
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B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) Nenhuma está correta.

30.  Qual  é  o  sinal  /  sintoma  mais  precoce  do
câncer glótico?

A) Disfagia.
B) Disfonia.
C) Dispneia.
D) Linfonodomegalia cervical.

Caso 1
MCRS,  sexo  masculino,  66  anos,  refere  olhos
amarelos, urina escura e fezes claras há 25 dias.
Emagreceu  5  Kg  nos  últimos  2  meses.
Antecedentes  de  epigastralgia  e  fez  tratamento
para  doença  do  refluxo  gastroesofágico.  Etilista
por 20 anos, parou há 10 anos. Tabagista há 40
anos.  Exame  físico:  descorado  +/4+,  ictérico  +
+/4+,  hidratado,  tórax  semiologicamente  normal,
coração  rítimico  88bpm,  PA  =  15x10.  Abdome:
Obeso dificultando a palpação do fígado e baço.
Ausência  de  tumorações  e  ascite.  Membros
semiologicamente  normais.  US  demonstra
dilatação  de  via  biliar  intra  e  extra  hepática,  e
vesicula biliar dilatada com presença de inumeros
cálculos no interior. 

31. Com relação ao paciente do Caso 1 escolha o
melhor exame para a confirmação do diagnóstico:
 
A) Tomografia computadorizada (CT)
B) Colangiografia  transparieto  hepática
(CTPH)
C) Colangiopancreatografia retrógrada (CPR)
D) Colangiorressonancia magnética

32. O diagnóstico mais provável do paciente do
Caso 1 é:
A) Neoplasia da cabeça de pâncreas
B) Coledocolitíase
C) Neoplasia da vesicula biliar
D) Colelitiase 

33. O melhor tratamento do paciente do  Caso 1
está representado na alternativa:
A) Colecistectomia + exploração cirurgica das
vias  biliares  com  retirada  dos  cálculos  do
colédoco
B) Colecistectomia + ressecção do segmento
IV e V de fígado

C) Papilotomia endoscópica com retirada dos
cálculos  e  após  48  horas  realização  de
colecistectomia laparoscópica
D) Ressecção endoscópica da papila

34.  São  indicações  de  via  aérea  definitiva,
EXCETO:

A) lesões penetrantes cervicais com aumento
de volume do hematoma cervical
B) escala de coma de Glasgow 8
C) lesões por inalação
D) contusão pulmonar extensa

35.  Um doente com pneumotórax traumático foi
drenado, pelo dreno verifica-se saída contínua de
grande  fluxo  de  ar  e  falta  de  expansibilidade
pulmonar. Qual justificativa? 

A) Lesão esofageana
B) Complicação de pneumonia estafilocócica
C) Associação a lesão de alça intestinal
D) Lesão de bronquíolo terminal

36.  Sobre  as  lesões  traumáticas  do  diafragma,
assinale a INCORRETA:

A) São  mais  facilmente  diagnosticadas  à
esquerda
B) Geralmente  são  secundárias  a  traumas
fechados acompanhados de lesões da bacia ou
de ossos longos
C) Podem  se  apresentar  horas  após  o
trauma,  estando os exames radiológicos  iniciais
normais
D) Devem  ser  tratadas  por  laparotomia,  na
fase aguda

SAÚDE COMUNITÁRIA

37.  Assinale  a  alternativa  que  responde
CORRETAMENTE à pergunta abaixo.
Médico que trabalha em uma Equipe de Saúde da
Família e também em plantões na emergência de
um hospital percebe que pacientes com suspeita
de  infarto  agudo  do  miocárdio  (IAM)  e  quadro
clínico  semelhante  parecem  ter  mais
frequentemente  seu  diagnóstico  confirmado
quando  são  pacientes  da  emergência  do  que
quando são pacientes da Unidade de Saúde da
Família. Como se deve interpretar essa situação?
A) Essa situação é esperada porque a prevalência
de  IAM  costuma  ser  maior  entre  pacientes  da
emergência  do que entre  usuários  de  Unidades
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Básicas  de  Saúde,  portanto  o  valor  preditivo
positivo dos testes diagnósticos é maior.
B) Mesmo sabendo que os valores preditivos não
mudam,  a  situação  pode  ocorrer,  porque  os
laboratórios e os equipamentos diagnósticos dos
hospitais  costumam  ser  melhores  do  que  os
disponíveis para a Atenção Básica do SUS.
C)  Essa  situação  é  inesperada,  pois  o  valor
preditivo do exame clínico é maior nas Unidades
de  Saúde  da  Família,  onde  o  médico  conhece
melhor seu paciente.
D)  Essa  situação  é  esperada,  porque  a
prevalência  de  IAM  costuma  ser  maior  entre
pacientes  da emergência  do que entre  usuários
de  Unidades  Básicas  de  Saúde,  portanto  a
especificidade dos testes diagnósticos é maior.

38.  Assinale  a  alternativa  que  complementa
CORRETAMENTE a conduta explicitada abaixo.
José,  43  anos  de  idade,  serralheiro,  vem  ao
Centro de Saúde relatando cefaleia holocraniana
há três dias, pior na nuca, em pressão, sem febre,
sem  tontura,  náusea,  vômito  ou  escotomas,  de
início insidioso. Refere alimentação normal, urina
e  fezes  normais,  sem  patologias  pregressas
dignas  de  nota.  Tomou  um  comprimido  de
dipirona e depois  de AAS 500 mg sem melhora
ontem,  e  hoje  de  novo.  Solicita  exame  de
tomografia da cabeça. Ao exame físico, refere dor
à palpação do trapézio em nuca e região supra e
interescapular,  que  estão  contraídas,  pressão
arterial normal, sem sinais meníngeos nem outras
alterações  ao  exame  físico.  Quanto  à  melhor
conduta  em  relação  às  demandas  do  paciente,
considerando  o diagnóstico  mais  provável,  além
de  prover  tratamento  farmacológico,  o  médico
deve...

A) solicitar ressonância, pois tem especificidade e
sensibilidade  melhores  que  a  tomografia  para
lesões em partes moles.
B) prescrever analgésico parenteral imediato para
acalmar a dor, depois reexaminar e decidir sobre
a necessidade de exame complementar.
C) solicitar o exame se o paciente insistir, pois a
contextualização  nesse  caso  não  alterará  o
tratamento.
D) investigar a situação familiar,  social  e laboral
para  contextualizar  o  quadro  e  orientar  sobre  a
não necessidade do exame.

39.  Em  relação  à  mortalidade,  analise  as
afirmações abaixo e, em seguida, assinale o item
CORRETO.

I) O Ministério da Saúde adotou uma Declaração
de óbito padronizada para todo o Brasil.
II)  A causa básica do óbito deve ser escrita em
primeiro lugar, na parte I da Declaração de Óbito.
III)  A  informação  recolhida  por  Censos  e
Pesquisas  Nacionais  pode  ser  utilizada  para
estimar indicadores de mortalidade.
IV) Quanto mais elevado o índice de Swaroop &
Uemura tanto piores serão as condições de saúde
e de vida de uma população.
Assinale a alternativa que contém as afirmações
CORRETAS:

A) I e III
B) I e II. 
C) II e IV. 
D) I, II e IV.

 
40.  Um  servente  de  pedreiro,  sem  carteira  de
trabalho  assinada,  desequilibrou-se,  caindo,
então,  do  andaime  que  trabalhava  ao  nível  do
terceiro  pavimento.  O  fato  aconteceu  quando  a
sirene anunciava a pausa laboral  para o horário
do  almoço no  canteiro  de  obras.  Foi  conduzido
por colegas a um Hospital de Pronto Socorro de
Mossoró.  Ao  exame  inicial,  foi  constatada  a
gravidade  do  caso,  tendo  sido  convocada  a
presença  de  neurologista  para  a  avaliação  das
lesões  cranianas.  O  exame  neurológico
evidenciou  um  quadro  comatoso  superficial
decorrente  de fratura da base do crânio,  sendo
prescrita  medicação  específica  e  indicado  o
internamento do paciente na Unidade de Terapia
Intensiva  desse  Hospital.  Ao  terceiro  dia  de
hospitalização,  já  com  o  avanço  do  estado
comatoso, manifestou dificuldade respiratória, que
na  ausculta  pulmonar  e  ao  exame  radiológico
foram  indicativos  de  pneumonia  de  natureza
hospitalar,  cujo  agente,  posteriormente,  foi
identificado como Klebsiella sp. No dia seguinte,
teve uma parada cárdio-respiratória irreversível às
manobras ressuscitatórias.” 
Com  base  nesse  relato,  do  ponto  de  vista  da
saúde ocupacional, essa morte: 

A)  não  interessa  porque  se  tratava  de  um não
segurado 
B) é um acidente de trabalho tipo ou típico 
C) não é classificada como acidente de trabalho,
porque foi no intervalo do almoço 
D)  não  tem  importância  porque  foi  fora  do
ambiente de trabalho 

41.  Exames de ressonância  magnética têm sido
propostos com o intuito de detectar precocemente
problemas  no  desenvolvimento  neurológico  de
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crianças  prematuras  abaixo  de  30  semanas  de
gestação. Para melhor avaliar a indicação desse
exame  na  triagem  de  pacientes  com  alguma
anormalidade,  um estudo epidemiológico  deverá
ser  realizado.  Qual  o  MELHOR  método  e  que
medidas deveriam ser utilizadas para atender os
interesses da pesquisa?

A)  ensaio  clínico  randomizado  controlado
utilizando-se  as  medidas  de  risco  absoluto  e
número  de  crianças  necessárias  para  o
tratamento.

B)  estudo  longitudinal  prospectivo  utilizando-se
as  medidas  de  sensibilidade,  especificidade  e
valor preditivo positivo.

C) estudo transversal e analítico utilizando-se as
medidas de prevalência e razão de prevalência.

D)  estudo  de  coorte  utilizando-se  as  medidas
incidência e de risco relativo.

42.  Um  estudo  foi  realizado  com  o  objetivo  de
avaliar os fatores de risco para lesões causadas
pela  radiação  ultravioleta  do  sol  e  estabelecer
uma relação  entre  proteção  solar  e  lesões  pré-
malignas  e  malignas.  No  estudo  foram
entrevistados  3422  indivíduos,  que  foram
submetidos  a  um exame dermatológico  e  a  um
questionário abordando, além do uso de proteção
solar, aspectos epidemiológicos relevantes, como
idade,  sexo,  procedência,  história  familiar  e
pessoal de câncer e o tipo da pele.

O modelo de estudo descrito denomina-se:

A) prevalência.
B) caso-controle.
C) coorte.
D) ensaio clínico.

43.  Em  saúde  pública,  a  vigilância  é  uma  das
ferramentas metodológicas mais importantes para
prevenção  e  controle  de  doenças.  A  rotina  de
vigilância epidemiológica baseia-se em:

A)  ações  médico-hospitalares,  essencialmente
curativas e individualizadas. 
B)  coleta,  análise  e  interpretação  de  dados,
realizadas a cada dois meses. 
C) um processo aleatório de acompanhamento de
agravos para  detectar  ou prever  mudanças que
venham a ocorrer por alteração dos fatores que os
condicionam. 

D) um processo contínuo e sistemático para obter
informação, a fim de conhecer, a cada momento,
o  comportamento  e/ou  a  mudança  dos  fatores
determinantes de certos agravos. 

44.  A  legislação  específica,  que  regulamenta  a
participação da comunidade na gestão do Sistema
Único de Saúde (SUS):

A) expressa o caráter consultivo e não deliberativo
dos Conselhos Municipais de Saúde. 
B)  estabelece  a  representação  paritária  dos
servidores  públicos  em  relação  aos  demais
membros dos Conselhos Municipais de Saúde. 
C)  define a atuação dos Conselhos de Saúde na
formulação  de  estratégias  e  no  controle  da
execução  da  política  de  saúde,  incluídos  os
aspectos econômicos e financeiros. 
D)  estabelece  como  instância  máxima,  nos
municípios, as plenárias mensais. 

45.  Após ampla discussão entre os gestores do
Sistema Único de Saúde, o Conselho Nacional de
Saúde  aprovou  o  Pacto  pela  Saúde  que  foi
publicado Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro
de 2006,  com três dimensões:  Pacto pela  Vida,
em Defesa do SUS e de Gestão. Sua construção
é um avanço para o SUS, porque:

A)  qualifica  o  acesso  da  população  à  atenção
integral  à  saúde,  porém  não  consegue
estabelecer  instrumentos  de  regulação,
programação e avaliação. 
B)  respeita  as  diferenças  loco-regionais  e  os
pactos  anteriores,  reforçando  a  organização
sanitária já existente. 
C)  estabelece  diretrizes,  prioridades  e  metas  a
serem  cumpridas  sem  pactuação  entre  os
gestores.  
D) Todas as respostas anteriores são corretas

46. A epidemiologia descritiva considera variáveis
circunstanciais  relacionadas  a  tempo,  lugar  e
pessoa.  Assinale  a  alternativa  que  contém
variáveis epidemiológicas relacionadas a tempo.

A) Tendência secular e variação interestadual. 
B) Variação sazonal, procedência e estado civil.
C) Ocupação, idade e variação sazonal. 
D) Tendência secular, variação cíclica e variação
sazonal. 

47.  Programas  de  prevenção  de  doenças  são
importantes para aumentar  o nível  de saúde da
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população  e  reduzir  custos  com  assistência
hospitalar. Programas de screening para detecção
precoce  de  doenças,  como  por  exemplo,  a
mamografia,  correspondem  ao  nível  de
prevenção:

A) quaternária.
B) primária.
C) secundária.
D) terciária

48.  A  tuberculose  é  um  problema  de  saúde
prioritário no Brasil que, juntamente com outros 21
países  em  desenvolvimento,  alberga  80%  dos
casos mundiais da doença. Estima-se que cerca
de um terço da população mundial está infectada
com  o  Mycobacterium  tuberculosis,  sob  risco,
portanto,  de  desenvolver  a  enfermidade.  Todo
médico deve estar atento aos casos suspeitos de
tuberculose.  A  suspeição  de  um  caso  de
tuberculose pulmonar é dada por:

I.  todo  indivíduo  com  sintomatologia  clínica
sugestiva  de  tuberculose  pulmonar:  tosse  com
expectoração  por  três  ou  mais  semanas,  febre,
perda de peso e apetite;
II.  paciente  com  imagem  radiológica  compatível
com tuberculose;
III.  exame  radiológico  ou  tomografia
computadorizada do tórax e broncoscopia;
IV. prova tuberculínica cutânea (PPD).
 
Está correto o que se afirma SOMENTE em:

(A) I, II e IV.
(B) I
(C) I e II.
(D) IV.

Instruções:  Utilize  as  informações  e  a  tabela  a
seguir para responder às questões 49 e 50.
Na tabela observam-se os resultados de um novo
teste diagnóstico para câncer.
Tabela  –  Resultado  do  teste  diagnóstico  para
detecção precoce do câncer.

CÂNCER                                       Sim    Não

Positivo                                        8 1.000

Negativo                                       2 9.000

       

49. Quais são a sensibilidade e a especificidade
do teste?

A) 90% e 10%
B) 80% e 90%
C) 20% e 90%
D) 20% e 10%

50. É recomendável a adoção do teste como uma
medida de saúde pública?

A) Não, porque o valor preditivo positivo é muito
baixo.
B)  Não,  porque  tem  baixa  sensibilidade  e
especificidade.
C) Sim, porque o valor preditivo negativo é alto.
D)  Sim,  porque  tem  alta  sensibilidade  e
especificidade.

51.  Pacientes  conscientes  de  que  vão  morrer
podem  passar  por  comportamentos
característicos  que  antecedem  o  momento  da
morte, mencionadas recentemente no filme Antes
de Partir.

Considerando as afirmações:
I.  podem  ser  percebidas  tanto  em  doentes
terminais  quanto  em  situações  de  agravos  e
perdas;
II.  caracterizam-se  por  luto,  depressão,  revolta,
barganha e entrega;
III. são percebidas apenas em situações de morte;
IV.  caracterizam-se  por  negação,  revolta,
barganha, depressão e aceitação;
V.  parentes  e  amigos  próximos  do  moribundo
também podem desenvolver essas fases.

O conjunto de afirmações mais adequado é
A) I, IV e V.
B) III e IV.
C) III, IV e V.
D) II, III e IV

52.  Quanto  ao  BCG  liofilizado,  pode-se  afirmar
que:

A) é uma preparação de bacilos  M. tuberculosis
avium  mortos,  usada  via  oral  na  vacinação  de
rotina.
B)  é uma preparação de bacilos  M. tuberculosis
bovino  atenuados,  usada  via  intradérmica  na
vacinação de rotina.
C) é uma preparação de bacilos  M. tuberculosis
bovino  mortos,  usada  via  oral  na  terapia  de
tumores.
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D) é uma preparação de bacilos  M. tuberculosis
humano  mortos,  usada  via  intradérmica  na
vacinação de rotina.

53. Ao assumir a coordenação das atividades do
Programa de Saúde da Família desenvolvidas em
um município,  observou-se que um dos maiores
problemas a ser enfrentado é o elevado número
de  pacientes  crônicos  que  abandonam  o
tratamento.  Quais  medidas  seriam  apropriadas
para tentar resolver esse problema?

A)  Modificar  o  esquema terapêutico  de  modo a
diminuir o número de drogas; aumentar o intervalo
de  tempo  entre  as  consultas  e,  se  necessário,
efetuar  rigoroso controle  de comparecimento  ao
acompanhamento médico.
B)  Realizar  visitas  domiciliares  aos  pacientes
faltosos  e,  se  necessário,  instituir  o  tratamento
supervisionado  para  aqueles  com  risco  de
abandono  e  efetuar  rigoroso  controle  de
comparecimento ao acompanhamento médico.
C)  Modificar,  se  necessário,  o  esquema
terapêutico  de  modo  a  diminuir  o  número  de
drogas,  aumentar o intervalo de tempo entre as
consultas  e  instituir  tratamento  supervisionado
para pacientes com risco de abandono.
D) Realizar visitas domiciliares para os pacientes
faltosos, instituir o tratamento supervisionado para
aqueles  com  risco  de  abandono  e  aumentar  o
intervalo de tempo entre as consultas.

54.  Os  Conselhos  de  Saúde  são  órgãos  ou
instâncias  colegiadas,  de  caráter  permanente  e
deliberativo, que desempenham importante papel
no controle social do Sistema Único de Saúde –
SUS.  A  representação  total  desses  conselhos
deve ser distribuída da seguinte forma:

A)  50% dos usuários e  50% de prestadores de
serviço (público e privado).
B) 50% dos usuários e 50% de trabalhadores de
saúde.
C) 50% dos usuários,  30% de trabalhadores  de
saúde e 20% de prestadores de serviço (público e
privado).
D) 50% dos usuários,  25% de trabalhadores  de
saúde e 25% de prestadores de serviço (público e
privado).

PEDIATRIA 

55.  O  aleitamento  materno  ao  seio  está
absolutamente  contra-indicado  em  todas  as
seguintes situações:

A) Mãe  com  SIDA;  lactente  com
galactosemia;  lactente  com  fenilcetonúria;  mãe
em uso de ciclosporina

B)  Mãe com tuberculose bacilífera; mãe com
SIDA;  mãe  em  uso  de  ciclofosfamida;  neonato
com asfixia grave

C) Neonato  com  enterocolite  necrotizante;
mãe em uso de metotrexato; mãe com hepatite B;
mãe com hanseníase contagiante

D) Lactente com galactosemia;  mãe em uso
de ciclosporina; neonato no primeiro dia de vida,
filho demãe que iniciou varicela dois dias antes do
parto;  neonato  com  atresia  de  esôfago  não
corrigida.

56.  Para  uma  amamentação  eficaz,  são
considerados sinais de “boa pega” do lactente ao
seio materno, EXCETO:

A) Aréola  mais  visível  abaixo  do que acima
da boca.

B) Lábio inferior virado para fora

C) Boca bem aberta

D) Queixo tocando o seio

57.  Um  lactente  com  passado  de  infecções
pulmonares  recorrentes,  com  crescimento
deficiente, é levado a UPA por tosse e dificuldade
na alimentação. A mãe informa que o menino tem
“um defeito de nascença no coração”. Ao exame,
encontra-se sudoréico, taquipnéico, taquicárdico e
apresenta sopro holossistólico na reborda esternal
esquerda baixa. A cardiopatia congênita é :

A) Tetralogia de Fallot

B) Comunicação interatrial

C) Comunicação interventricular

D) Persistência do canal arterial

58.  Recém-nascido do sexo feminino apresenta-
se  com hipotonia,  pescoço  curto  e  largo,  sopro
cardíaco, prega palmar única,  implantação baixa
de  orelha  e  mancha  de  Brushfield.  Todas  as
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manifestações  mencionadas  são  características
da síndrome de :

A) Edwards

B) Noonan

C) Turner

D) Down

59.  Menina  de  sete  meses,  com  febre  alta  e
irritabilidade  há  três  dias.  Há  um  dia  houve
desaparecimento  da  febre,  em  crise,  com
posterior “vermelhidão” pelo corpo. Exame físico:
ativa, corada, hidratada, afebril, sendo observado
a  presença  de  exantema  eritemato-máculo-
papular  generalizado,  não  pruriginoso;  sem
linfadenomegalia. A principal hipótese diagnóstica
é:
A) Exantema súbito

B) Rubéola

C) Eritema infeccioso

D) Sarampo

60.  Em  relação  as  ´parasitoses  intestinais,
assinale a afirmativa INCORRETA:

A) A  carga  parasitária  não  é  um  fator
importante no que concerne a repercussão sobre
o paciente

B) A  estrongiloidíase  disseminada  é  mais
comum em desnutridos e imunossuprimidos e se
manifesta por dor abdominal, distensão e sepse 

C) O  áscaris  pode  levar  a   um  quadro  de
peritonite  como  complicação  de  uma  semi-
obstrução intestinal

D) Tem  alta  prevalência  em  regiões  sem
saneamento, baixo nível de renda e de qualidade
dos serviços de saúde.

61.  Menina de 11 anos apresentou durante três
dias  febre alta,  cefaleia  retro-orbitária,  mialgia  e
mal  estar.  Encontra-se  afebril  há  24  horas,
agitada,  com  vômitos  e  dor  abdominal  intensa,
principalmente  em  hipocôndrio  direito.
Hematócrito:42%;  leucócitos:  3.000/mm³;

plaquetas:30.000/mm³.  A  melhor  conduta  a  ser
tomada é :

A) Aumento  da  ingesta  hídrica  e
acompanhamento ambulatorial

B) Internação  hospitalar  e  aguardar
confirmação diagnóstica

C) Internação hospitalar e hidratação venosa
imediata

D) Internação  hospitalar  e  transfusão  de
plaquetas

62.  Menina  de  três  anos  comparece  em  uma
Unidade de Saúde do município,  com febre alta
há 45 dias e aumento do volume abdominal há 30
dias.  Exame  físico:  descorada  3+/4+,  fígado
palpável  a 9cm da borda costal  direita,  baço na
fossa  ilíaca  esquerda.  A  principal  hipótese
diagnóstica e as principais alterações laboratoriais
são:
A) Calazar;  hipoalbuminemia,
hipogamaglobulinemia e leucocitose

B) Calazar;  hipoalbuminemia,
hipergamaglobulinemia e pancitopenia

C) Calazar;  hipogamaglobulinemia  e
pancitopenia

D) Esquistossomose aguda; eosinofilia

63.  Paciente  do  sexo  masculino,  com 16  anos,
inicia  com  quadro  de  tosse  não  produtiva,
cefaléia,  artralgia,  vômitos,  febre  baixa  e
broncoespasmo  importante.  O  diagnóstico
presumido mais CORRETO é:

A) Pneumonia estafilocócica 

B) Pneumonia pneumocócica 

C) Pneumonia por mycoplasma pneumoniae

D) Pneumonia viral

64.  Um  menino  de  cinco  anos  chega  em  uma
Unidade Básica de Saúde com história de febre e
dor  de  garganta  há dois  dias.  O médico  que  o
examina  diagnóstica  herpangina,  após  ter
encontrado ao exame físico: 
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A) Gengiva  friável  e  numerosas  úlceras
gengivais e na língua

B) Vesículas e úlceras nos pilares anteriores
e no palato mole adjacente

C) Aumento  bilateral  das  amígdalas  e
exantema eritematoso difuso

D) Exudato purulento bilateral nas amígdalas
e petéquias no palato mole.

65.  Lactente  de  seis  meses,  com  febre  alta  e
irritabilidade há dois dias, sem outras alterações.
O exame físico é normal, exceto pela presença de
algumas  petéquias  em  face.  Hemograma  com
25.000  leucócitos/mm³  com  10%  de  bastões;
VHS=40mm  na  1ªhora.  A  melhor  conduta  para
esta criança, além de hemocultura e urinocultura
é:
A) Punção lombar e não iniciar antibiótico

B) Punção lombar e antibioticoterapia via oral

C) Punção  lombar  e  antibioticoterapia
parenteral

D) Radiografia  de  tórax  e  antibioticoterapia
parenteral

66.  Menina  com  nove  anos  é  levada  para  a
Unidade Básica de Saúde com história de dor de
garganta  e  febre  alta  há  cinco  dias.  Três  dias
antes  foi  medicada  na  UPA  com  Penicilina
Benzatina  1.200.000UI  após  o  diagnóstico  de
faringotonsilite aguda. Evolui há cerca de 24 horas
com piora da disfagia,  sensação de abafamento
da  voz  e  dificuldade  para  abrir  a  boca.  Exame
físico:  T=39,8ºC,  FC=104bpm,  toxemiada;  cáries
em  molares  inferiores  bilateralmente,  amígdalas
hiperemiadas, com secreção purulentas entre as
criptas,  abaulamento  do  pilar  amigdaliano
esquerdo, com desvio da linha média e da úvula;
micropoliadenia  cervical,  um  gânglio  linfático
submandibular esquerdo com 3 cm de diâmetro,
endurado e doloroso à palpação; trismo facial. O
principal diagnóstico é :

A) Abcesso periamigdaliano

B) Difteria

C) Mononucleose infecciosa

D) Tétano

67.  Mãe  imunocompetente  apresentou  teste
sorológico  para  toxoplasmose  no  primeiro
trimestre  da  gestação  com  IgM  positiva  e  IgG
positiva acima de 1:500, com alta avidez. O risco
de infecção congênita nesta criança é:
A) Alto, devido à infecção materna aguda no
primeiro trimestre

B) Baixo,  devido  à  infecção  materna  aguda
no primeiro trimestre

C) Alto, devido à infecção materna subaguda
no primeiro trimestre

D) Baixo,  devido  à  infecção  materna
subaguda no primeiro trimestre

68. Menor com 12 anos, chega em uma UPA com
o  seguinte  quadro  :  taquipnéia,  taquicardia,
hepatomegalia e dificuldade de andar. Relata que
teve dor nos joelhos que, posteriormente, foi para
os tornozelos e teve febre. O provável diagnóstico
é:
A) Febre reumática

B) Insuficiência cardíaca

C) Leishmaniose

D) Leucemia aguda

69.  Menina  de  quatro  anos  previamente  hígida,
com febre há um dia. Mãe refere aparecimento de
manchas  vermelhas,  pouco  pruriginosas,
evoluindo para pequenas bolhas em mãos, pés e
boca. Frequenta creche. Exame físico: T=37,8ºC,
FC=100bpm,  FR=24ipm,  chorando  muito,
exantema,  exantema  vesiculoso  em  plantas  de
pés e palmas de mãos, incluindo interdigital; boca
com  lesões  ulceradas  em  palato  e  pilares
amigdalianos.  O agente etiológico mais provável
é:
A) Parvovírus

B) Vírus Coxsackie 

C) Herpes simples

D) Herpes zoster

70. Um menino de 12 anos é levado a consulta
com queixa de estar mais baixo que seus pares.
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Seu peso e seu comprimento foram normais ao
nascimento.  Seu  crescimento  foi  normal  nos
primeiros meses de vida e no final do primeiro ano
começou a desacelerar, caindo para pouco abaixo
do terceiro percentil nas curvas de crescimento de
altura  e  peso  aos três  anos de  idade,  onde se
mantém.  Atualmente,  vem  crescendo  cinco
centímetro  ao ano.  Sua genitália  é impúbere.  A
idade óssea é próxima à estatural. Seus pais têm
estatura  normal,  sendo  que  o  pai  teve  o
crescimento semelhante ao do filho. Este menino
tem como diagnóstico:

A) Deficiência de hormônio de crecimento

B) Atraso constitucional do crescimento

C) Baixa estatura familiar

D) Baixa estatura por doença genética

71.  Um  pré-escolar  com  anemia  discreta,
hemácias  hipocrômicas  e  microcíticas  e
poiquilocitose,  vem  recebendo  ferro  em  dose
terapêutica  para  anemia  ferropriva,  há  vários
meses, sem melhora. Sabendo-se que o resto do
exame  físico  é  normal,  o  principal  diagnóstico
diferencial  é :

A) Leucemia

B) Anemia falciforme

C) Traço talassêmico

D) Esferocitose hereditária

72. Uma menina senta-se à mesa de exame sem
necessidade  de  sustentação,  com  as  costas
eretas.  Imita  o  som  das  palavras.  Quando  um
abaixador de línguas lhe é oferecido, ela o pega e
o transfere de uma mão para a outra. Quando o
examinador pede, com a mão estendida, para a
criança devolver o palito, ela o leva até a mão do
examinador,  mas  não  o  solta.  Um  brinquedo  é
colocado à sua frente e, quando ela vai pega-lo,
um pano é jogado em cima dele. Sem vacilar, a
criança  tira  o  pano para  encontrar  o  brinquedo.
Quando uma uva-passa é colocada diante dela, a
criança estende a mão até a fruta, apoia a mão na
superfície da mesa e a pega utilizando o polegar e
o dedo indicador. Se a criança for colocada de pé,
puxando-a  pelas  mãos  ela  dará  alguns  passos
vacilantes enquanto um adulto segura suas mãos.
O  nível  de  desenvolvimento  desta  criança  é
condizente com o período de:

A) 5 a 7 meses

B) 8 a 10 meses

C) 11 a 13 meses

D) 14 a 16 meses

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

73.  São  drogas  relacionadas  à  ginecomastia,
EXCETO:

A)Espironolactona.
B)Omeprazol.
C)Metformina 
D)Haloperidol.

74.  São  fatores  predisponentes  para  mastite
lactacional puerperal, EXCETO:

A) Multiparidade.
B) Papilas umbilicadas.
C) Estase láctea.
D) Deficiente higiene local.

75.  Quais  são  principais  fatores  prognósticos  e
preditivos  para  avaliação  do  câncer  de  mama
atualmente?

A) Receptores  hormonais,  c-erb-B2  e  E-
caderina

B) Receptores hormonais, c-erb-B2 e EGFR
C) Receptores hormonais, c-erb-B2 e Ki-67
D) c-erb-B2, Ki-67 e EGFR.

76.  A tuberculose na mama geralmente é:
A) Primária e unilateral
B) Secundária e bilateral
C) Primária e bilateral
D) Secundária e unilateral

77.  Com  relação  aos  implantes  mamários  de
silicone é INCORRETO afirmar: 

A) A ultrassonografia é o método de escolha
na  avaliação  inicial  de  pacientes  com
suspeitas de complicações agudas após a
colocação do implante. 

B) A ressonância magnética tem sensibilidade
superior  à  mamografia  e  ultrassonografia
na detecção de rupturas. 

C) A ultrassonografia tem alta sensibilidade e
especificidade na detecção de silicone livre

13                                                                                                                   UERN – Residência Médica – Edital 01/2015



no  parênquima  relacionada  à  ruptura
extracapsular. 

D) O  rastreamento  mamográfico  é
prejudicado pelo implante 

78. Em relação aos cistos mamários é correto: 
A) Nas  punções  com  conteúdo  verde,

amarelo e marrom deve-se evitar o estudo
citológico. 

B) Punções  devem  ser  encaminhadas  para
estudo  citológico  independente  do
aspecto. 

C) Punções  devem  ser  encaminhadas  para
estudo citológico independente do aspecto
em  todas  as  mulheres  a  partir  dos  40
anos. 

D) Os cistos complexos de uma forma geral
apresentam  grande  associação  com
câncer de mama. 

79.  Uma  mulher  de  24  anos,  G2P1,  com  39
semanas  de  gestação,  apresenta  contrações
uterinas  dolorosas.  Ela  também  se  queixa  de
sangramento vaginal escuro misturado com muco.
Qual das seguintes situações melhor descreve a
provável etiologia do sangramento? 

A) Placenta prévia.
B) Descolamento da placenta.
C) Tampão mucoso sanguinolento.
D) Laceração cervical.

80. Qual das alternativas a seguir é um fator de
risco de DISTOCIA DE OMBRO?

A) Hidrocefalia fetal.
B) Prematuridade fetal.
C) Diabetes gestacional materno.
D) Trabalho de parto precipitado.

81.  Uma  mulher  de  27  anos,  G0P0,  esta
planejando  engravidar.  Na  preparação,  seu
obstetra conduz uma sessão de aconselhamento
pré-concepção,  avalia  o  estado  para  rubéola  e
prescreve  suplemento  de  folato.  Qual  das
afirmativas  a  seguir  é  a  melhor  explicação  do
objetivo da suplementação de folato? 

A) Evitar anemia megaloblástica.
B) Diminuir anomalias fetais.
C) Melhorar a absorção de ferro.
D) Aumentar a função imunológica materna.

82. Uma mulher de 22 anos com 5 semanas de
gestação,  queixa-se  de  dor  abdominal  inferior
intensa.  Ao  exame,  ela  apresenta  PA de  86/44
mmHg  e  Frequência  Cardíaca  de  120  bpm.  O
abdome está dolorido. O exame pélvico é difícil de
ser realizado devido à defesa. O nível de hCG é
500mUI/mL, e a ultrassonografia transvaginal não
revela  saco  gestacional  intrauterino  ou  massas
anexiais. Há algum fluido livre no fundo de saco.
Quais  das  alternativas  seguintes  é  o  melhor
manejo para essa paciente? 

A) Repetir o nível de hCG em 48 horas para
avaliar uma elevação de 66%.

B) Realizar cirurgia imediata.
C) Administrar metotrexato IM.
D) Repetir a ultrassonografia em 48 horas.

83. Qual das pacientes a seguir pode receber com
segurança ACOs combinados? 

A) Mulher de 25 anos com cefaleia tensional
persistente.

B) Mulher  de  35  anos  com  diabetes  com
problemas circulatórios periféricos

C) Mulher 37 anos tabagista.
D) Mulher 30 anos cuja PA 160x90 mmHg. 

84.  Paciente  R.M.J.,  28  anos,   casada,  GI  p1.
apresenta  oleosidade   e  acne  na  face,
IMC=26kg/m2.  informa menarca aos 14 anos,  e
que  desde  então  apresentava  irregularidades
menstruais,  sem atraso.  relata  que há 4 meses
não menstrua.
qual  (is)  exame(s)  indispensável(is)  deve  (m)
ser(em)  solicitado(s) inicialmente? 

A) TSH,  prolactina  e  ultrassonografia
endovaginal;

B) testosterona,  prolactina e ultrassonografia
endovaginal;

C) b-hcg;
D) ultrassonografia endovaginal.

85. Em relação a vaginose bacteriana podemos 
afirmar :

A) pode estar associada a complicações pós-
operatórias em histerectomias e  a parto 
prematuro;

B) pode cursar com corrimento vaginal  fluido,
acinzentado, com odor de peixe;

C) não devemos tratar durante o período 
gestacional ;

D) está associada ao aumento da chance de
aquisição do HIV.
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86.  Paciente  14  anos  procura  o  serviço  de
ginecologia  referindo  que  há  3  meses  notou  o
aparecimento de “caroços nas partes”.  o exame
físico  revelou  presença  de  múltiplas  lesões
verrucosas  sugestivas  de  HPV.  Em  relação  ao
HPV podemos afirmar, EXCETO:

A) os  principais  tipos  de  HPV  com  alto
potencial oncogênico são : 16, 18 e 31;

B) imiquimod,  podofilotoxina  e  ácido
tricloroacético  são  opções  terapêuticas
para  o  HPV  sem  contra-indicações
durante a gestação;

C) em  relação  a  conduta  da  paciente  em
questão  devemos:  orientá-la
adequadamente, realizar citologia oncótica
e  colposcopia  se  possível,  indicar  ácido
tricloroacético 80% para aplicar nas lesões
externas  ambulatorialmente,  captar  o
parceiro e prescrever a vacina para o HPV;

D) a  vulva  é  o  local  mais  comum  de
aparecimento das lesões.

87.  E. B. C.,  57 anos, auxiliar  de enfermagem,
procedente de Mossoró. paciente  com história de
menopausa há 18 anos,  informa uso de terapia
hormonal  com  estrogênios  conjugados  e
progestagênios por 15 anos, sendo interrompida
há  3  anos.  Menciona  sangramento  pós-
menopausa há 6 meses,  em três episódios.  em
relação  ao  roteiro  diagnóstico  podemos  afirmar,
EXCETO?

A) aproximadamente  10% das pacientes com
sangramento   pós-menopausa  são
portadoras  de  câncer  do  corpo  uterino.
devemos excluir a presença de câncer em
todas  as  pacientes  com  este  sintoma.  a
investigação  diagnóstica,  em geral,  inicia
com  a  ultrassonografia  transvaginal,  a
partir da análise do eco endometrial;

B) vídeo-histeroscopia  diagnóstica  é  o
método de escolha para o diagnóstico de
patologias  endometriais,  pois  permite  a
visualização direta da cavidade uterina e a
realização de biópsia dirigida;

C) amostra  histológica  do  endométrio  pode
ser  obtida  através de vídeo-histeroscopia
(padrão-ouro),  curetagem  uterina  ou
aspiração endometrial;

D) o  exame  de  papanicolau  deve  ser
lembrado  e  muito  contribui  para  o
esclarecimento  das  patologias
endometrias.

88.  Entre  os  fatores  de  risco  para  osteoporose
podemos identificar, EXCETO:

A) história  familiar  de  osteoporose  e
endometriose;

B) baixa estatura e baixo peso corporal;
C) consumo inadequado de cálcio e vitamina

d e excessivo de álcool;
D) vida  sedentária  e  história  de  fraturas

prévias.

89.  ZIKA:  “vivemos  momento  semelhante  à
epidemia  de  AIDS”,  diz  infectologista  Artur
Timerman . Os números de casos de microcefalia
no  Brasil  são  alarmantes:  em  Natal  (RN)  três
bebês por dia são diagnosticados. Texto completo
disponível  em
(www.cievspe.com/#microcefalia/cm8d).

A) infecções  congênitas  como
citomegalovírus,  rubéola  e  toxoplasmose
também são causas de microcefalia;

B) em relação a toxoplasmose, a via oral é a
principal  forma  de  contaminação  no
homem,  através  da  ingesta  de  oocistos
presentes  em  alimentos  e  água
contaminados com fezes de felino;

C) a  infecção  pelo  citomegalovírus  pode
causar  lesões  de  órgãos  fetais  em
qualquer fase da gestação, especialmente
no primeiro trimestre. O quadro fetal pode
incluir  microcefalia,  coriorretinite  e
alterações cardíacas entre outras;

D) a  parvovirose  é  uma  infecção  de
distribuição mundial e importante causa de
microcefalia.

 90. Em relação a pré-eclâmpsia podemos afirmar,
EXCETO:

A) o uso de diuréticos é recomendado como
estratégia  para  prevenção  da  pré-
eclâmpsia e suas complicações;

B) a pré-eclâmpsia é diagnosticada por uma
PA elevada (maior ou igual 140 x 90mmhg
confirmada  em  duas  aferições  por  no
mínimo  de  seis  horas  e  dentro  de  um
intervalo  de  tempo  não  superior  a  sete
dias) e proteinúria maior ou igual a 300mg
em  urina  de  24h  (método  ideal)  ou
proteinúria de fita 3+;

C) Cefaléia,  escotomas  cintilantes,  dor
epigástrica  “em  barra”  no  hipocôndrio
direito  e  plaquetopenia  são  SINAIS  DE
ALERTA para pré-eclâmpsia grave;

D) o  uso  de  nifedipina  sublingual  não  é
recomendado.
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