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03 de fevereiro de 2013 
 

Concurso de Residência Médica para Medicina de Família e 
Comunidade 

INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 
1. A prova é constituída de 90 questões objetivas. 
2. Verifique se a prova está completa. 
3. A compreensão e a interpretação das questões constituem partes integrantes da prova, razão pela qual os fiscais 
não poderão interferir. 
4. Transcreva as respostas para o Cartão-Resposta com caneta esferográfica com tinta azul ou preta, assinalando 
uma única resposta para cada questão. 
5. Preencha com um X o espaço correspondente no cartão resposta, com caneta esferográfica azul ou preta. 
6. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura. 
7. É de plena e total responsabilidade do candidato o correto preenchimento do Cartão-Resposta. 
8. Os candidatos deverão entregar a prova juntamente com o Cartão-Resposta. 

9. O Cartão-Resposta não pode ser substituído. 

Duração total da prova: 4 horas 
Nº de inscrição Nome (Letra de Forma): 

  
Assinatura: 
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SAÚDE PÚBLICA 
 
1. A constituição Federal de 1988 define três grandes 
referências para o sistema de saúde brasileiro.são 
elas: 
 
(A) Conceito ampliado de saúde; A saúde como direito 

do cidadão e dever do estado; Instituição de um 
Sistema Único de Saúde(SUS). 

(B) Instituição da Agência de Saúde Suplementar 
(ANS);Financiamento do SUS; Controle Social. 

(C) Criação das Conferências de Saúde; 
Financiamento do SUS;A atenção hospitalar como 
porta de entrada deste sistema; 

(D) Controle social; Os estados brasileiros como 
gerenciadores dos blocos de financiamento do 
SUS; Centralização deste sistema. 

(E) Nenhuma das anteriores. 
 

2. O SUS (Sistema Único de Saúde brasileiro) tem 
como características: 
 
(A) Um sistema universal, igualitário e com 

financiamento centralizado. 
(B) Um sistema de acesso universal com ações 

integrais e equânimes, organizado de forma 
hierarquizada e descentralizada e com constante 
controle social. 

(C) Um sistema de saúde gerenciado pelos estados 
brasileiros e financiado pelo sistema médico 
privado de medicina em grupo. 

(D) Um sistema de saúde suplementar gerenciado pela 
Agência nacional de Saúde Suplementar. 

(E) Todas as anteriores. 
 

3. São características da Atenção Primária a Saúde 
(APS): 
 
(A) Longitudinalidade e baixa complexidade. 
(B) Continuidade, coordenação do cuidado e 

integralidade. 
(C) Ações programáticas e acesso restrito. 
(D) Todas as anteriores. 
(E) Nenhuma das anteriores. 
 

4. Sobre a Estratégia de Saúde da Família(ESF) no 
Brasil ,marque a correta: 
 
(A) Fundamentou-se como estratégia no país pela 

Constituição Federal de 1988. 
(B) Tem atendimento universal, sem adscrição de 

clientela. 
(C) Já se encontra implantada em 100% da atenção 

primária do país. 
(D) Fundamentou-se como estratégia pela portaria 

648, trabalha com uma população definida em um 
território e foi responsável por uma importante 
queda de indicadores de mortalidade infantil em 
nosso país. 

(E) Nenhuma das anteriores. 
 

5. Sobre a Educação Popular em Saúde, marque e 
INCORRETA: 
 

(A) Parte do pressuposto de que o conhecimento 
técnico deve prevalecer de maneira e educar 
populações carentes. 

(B) É uma concepção teórica de educação que surgiu 
na década de 50 e parte do pressuposto de que 
todas as pessoas, mesmo as mais oprimidas, têm 
uma busca criativa para melhorar de vida. 

(C) Instiga questões sobre o modo de levar a vida e 
como tratamos os processos de adoecimento. 

(D) É um instrumento para a abordagem integral na 
assistência à saúde. 

(E) Teve como um de seus grandes expositores Paulo 
Freire. 

 

6. Sobre a participação popular na Saúde, marque a 
INCORRETA: 
 
(A) A participação popular compreende múltiplas 

ações que diferentes forças sociais desenvolvem 
para influenciar, executar e fiscalizar as políticas 
públicas e os serviços básicos prestados a 
população. 

(B) A constituição de 88 e o próprio SUS definem 
instrumentos para a participação popular na área 
da Saúde. 

(C) A participação popular no SUS se dá somente 
através das esporádicas Conferências da Saúde, 
sem outros mecanismos e colegiados previstos em 
Lei. 

(D) A participação popular na Saúde foi 
operacionalizada através da Norma Operacional 
Básica de 1996,que determinou  que a criação dos 
conselhos de saúde fossem critério para repasse 
de recursos financeiros. 

(E) Encontra-se moralmente respaldada desde a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 

7. Sobre os sistemas de informação em saúde, marque 
a correta: 
 
(A) Não são ponto essencial para o planejamento em 

saúde. 
(B) Devem ser sempre mecânicos, sendo que a 

informática não se presta como mecanismo para 
os mesmos. 

(C) São pouco complexos e de fácil organização. 
(D) Mostram apenas informação superficiais, não 

sendo importantes para o financiamento em saúde. 
(E) Todas estão incorretas. 
 

8. O Sistema Único de Saúde (SUS) obedece a um 
conjunto de princípios que compõem sua filosofia. 
Assinale a alternativa INCORRETA, considerando os 
princípios de organização do SUS. 
 
(A) Participação da comunidade significa que todo e 

qualquer cidadão tem direito de acesso aos 
serviços públicos de saúde na hora e da maneira 
que desejar, sem qualquer órgão institucionalizado 
de representação. 

(B) Hierarquização significa a organização dos 
serviços de saúde em nível de complexidade. 

(C) Resolubilidade significa a capacidade de resolução 
dos serviços, em todos os níveis de assistência. 
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(D) Descentralização significa um gerenciamento e 

financiamento que não ocorre unicamente pela 
esfera da Federação. 

(E) Equidade significa dar mais atenção a grupos mais 
vulneráveis. 

 

9. A abrangência das ações relativas à saúde do 
trabalhador através da vigilância epidemiológica e 
sanitária são amplas e assim se expressam: 
 
(A) Revisão diárias da listagem das doenças reais e 

irreais para colaboração com as associações 
patronais e avaliação de atestados médicos. 

(B) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam 
à saúde. 

(C) Não há participação na normatização, fiscalização 
e controle dos serviços de saúde do trabalhador 
nas instituições e empresas  privadas. 

(D) Não é prevista a assistência ao trabalhador vítima 
de acidente de trabalho ou portador de doença 
profissional. 

(E) Todas estão corretas. 
 

 
10. Fazem parte do conceito de CAMPO SAÚDE : 
 
(A) Virulência, fatores biológicos, fatores econômicos. 
(B) Biologia humana, virulência, fatores sociais. 
(C) Biologia humana, meio-ambiente, estilo de vida, 

organização da assistência à saúde. 
(D) Virulência, medicações em uso, hospedeiro. 
(E) Nenhuma das acima 
 

 
11. Sobre a Vigilância Sanitária: 
 
I – A agencia reguladora da vigilância sanitária é a 
ANVISA. 
II – Abrange áreas ligadas a alimentação, 
medicamentos, produtos e serviços em saúde. 
III – O Plano Diretor da Vigilância em Saúde ( PDVISA) 
não faz parte do Pacto pela saúde. 
 
São corretas as afirmativas: 
 
(A) I,II,III. 
(B) I e III. 
(C) I e II. 
(D) Somente a I. 
(E) Nenhuma das acima 
 

 
12.  Sobre Saúde Ambiental marque a alternativa 
correta: 
I – É influenciada pelo território. 
II – Usa indicadores de saúde ambiental local tais 
como: população servida de água potável, 
porcentagem de lixo tratado, entre outros. 
III – Tem importância para a equipe de atenção básica 
(ESF) 
 
(A) I e II estão corretas 
(B) I e III estão corretas 
(C) I,II e III estão corretas. 
(D) III e II estão corretas 

(E) Nenhuma esta correta 
 

 
13. São aspectos da análise da situação em saúde:  
 
(A) Caracterizar a saúde de uma população. 
(B) Realizar o estudo da dinâmica populacional. 
(C) Construir indicadores de saúde. 
(D) Todas estão corretas 
(E) Nenhuma está correta 
 

 
14.  Sobre gestão em saúde é INCORRETO afirmar:  
 
(A) As organizações de saúde são organizações 

complexas e com particularidades. 
(B) O MAPP( método Altadir de Planificação Popular) 

pode ser um instrumento para o planejamento em 
saúde. 

(C) O planejamento em saúde deve ser pouco flexível, 
bem normatizado, impossibilitando soluções 
diversas. 

(D) Segundo a constituição de 88 são funções de 
gestão a regionalização e participação popular. 

(E) Depende de alimentação dos sistemas de 
informação em saúde para que possa ser realizada 
adequadamente. 

  

 
15. Sobre territorialização na ESF é INCORRETO 
afirmar: 
 
(A) Deve respeitar questões geográficas, sociais e 

culturais. 
(B) É importante para o vínculo com estruturas da 

comunidade. 
(C) Deve ser imposta conforme a necessidade do 

gestor. 
(D) É importante para programação de oferta e o 

planejamento das ações de saúde. 
(E) É considerada de fundamental importância para a 

ESF. 
 

 
16. A VIII Conferência Nacional de Saúde versou 
sobre: 
 
(A) Reforma do sistema nacional de saúde. 
(B) Financiamento do setor saúde. 
(C) Saúde como direito inerente à cidadania. 
(D) Todas estão corretas. 
(E) Nenhuma esta correta 
 

 
17. Sobre o Núcleo de Apoio a Saúde da Família 
(NASF): 
 
(A) Criado com a portaria GM nº 154 de 2008 
(B) Deve ser composto por profissionais das diferentes 

áreas de conhecimento para atuarem junto a 
equipe de Estratégia de saúde da Família como 
apoio matricial a mesma. 

(C) Tem como responsabilidade central atuar e 
reforçar 9 diretrizes na atenção à saúde: a 
interdisciplinaridade, a intersetorialidade, a 
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educação popular, o território, a integralidade, o 
controle social, a educação permanente em saúde, 
a promoção da saúde e a humanização. 

(D) Todas estão corretas. 
(E) Nenhuma está correta. 
 

 
18. Sobre Promoção a Saúde marque a correta: 
 
(A) Promoção da Saúde é uma das estratégias do 

setor saúde para buscar a melhoria da qualidade 
de vida da população. Seu objetivo é produzir a 
gestão compartilhada entre usuários, movimentos 
sociais, trabalhadores do setor sanitário e de 
outros setores, produzindo autonomia e co-
responsabilidade. 

(B) A Política Nacional de Promoção da Saúde 
(PNPS), aprovada em2010, dá diretrizes e aponta 
estratégias de organização das ações de 
promoção da saúde  apenas na atenção primária. 

(C) As condições de trabalho, de moradia, de 
alimentação, do meio ambiente e de lazer, dentre 
outras não determinam nossa maior ou menor 
saúde. 

(D) Todas estão corretas. 
(E) Nenhuma está correta 
 

 
PEDIATRIA 
 
19. A composição do leite materno acompanha a 
evolução e as necessidades da criança, modificando-
se. Baseado nisto, assinale a alternativa ERRADA: 
 
(A) O colostro é secretado até sete dias após o parto e 

se comparado ao leite de transição e ao leite 
maduro é mais adequado ao recém-nascido por 
apresentar maiores quantidades de fatores 
imunológicos, minerais, vitamina A e de vitamina E.  

(B) O colostro apresenta um efeito laxante, 
favorecendo o estabelecimento da flora bífida no 
sistema digestivo e a expulsão do mecônio 

(C) O colostro contém alto teor de lipídios e de 
calorias, sendo também rico em proteínas e de 
difícil digestão pelo bebê. 

(D) Entre o 7º e 14º dia pós-parto, é secretado o leite 
de transição que é o leite intermediário entre o 
colostro e o leite maduro. 

(E) Após o 15º dia o leite maduro passa a ser 
secretado e trata-se de um leite completo e mais 
adequado a criança. 

 

 
20. Os seguintes sinais são indicativos de técnica de 
amamentação inadequada, EXCETO: 
 
(A) Ruídos da língua 
(B) Pegada do bebê abocanhando toda areola. 
(C) Mamilos com estrias vermelhas ou áreas 

esbranquiçadas ou achatadas quando o bebê solta 
a mama 

(D) Bochechas do bebê encovadas e pega somente do 
mamilo. 

(E) Dor à amamentação  
 

21. Durante o pré-natal e o puerpério devemos 
identificar possíveis contraindicações para a 
amamentação. Entre as alternativas abaixo assinale a 
condição materna infecciosa que contém as 
contraindicações permanentes ao aleitamento materno: 
 
(A) Hanseníase ou citomegalovírus materno.  
(B) Citomegalovírus e varicela materno. 
(C) Varicela ou infecção pelo Tripanosoma cruzi 
(D) Portar o vírus HIV 
(E) Hanseníase ou varicela maternos. 
 

22. Os principais objetivos da primeira visita domiciliar 
ao recém-nascido e à sua família são os seguintes, 
EXCETO um deles : 
 
(A) Observar as relações familiares, estimular o 

desenvolvimento da parentalidade e orientar a 
família sobre os cuidados com o bebê.  

(B) Facilitar o acesso ao serviço de saúde e possibilitar 
ou fortalecer o vínculo das famílias com as equipes 
de saúde. 

(C) Orientar a mãe como fazer chás para uso durante 
as “cólicas” do bebê. 

(D) Promover o aleitamento materno exclusivo até o 6º 
mês de vida, prevenir lesões não intencionais e 
identificar sinais de perigo à saúde da criança. 

(E) Escutar e oferecer suporte emocional nessa etapa 
de crise vital da família (nascimento de um filho). 

 

23. Menor com 6 anos de idade, comparece a Unidade 
Básica acompanhado de familiar apresentando  tosse e 
irritabilidade há cerca de três semanas. Fez uso de 
Amoxicilina por 10 dias sem melhora do quadro e a 
radiografia de tórax não evidenciou alterações. Seu pai 
fez tratamento para tuberculose há um ano e foi 
observado presença de cicatriz da BCG feita ao 
nascer.  
Ao se pensar em tuberculose na infância o que se 
poderia fazer para auxiliar o diagnóstico, neste caso.  
 
(A) Solicitar a prova tuberculínica e verificar o estado 

nutricional da criança 
(B) Repetir a radiografia de tórax porque seu resultado 

atual exclui tuberculose. 
(C) O diagnóstico de tuberculose não deve ser 

pensado pois a criança não apresenta febre. 
(D) A presença da cicatriz vacinal (BCG), torna menos 

provável o diagnóstico de tuberculose pulmonar. 
(E) Antes de pensar em tuberculose, seria melhor 

trocar o antibiótico e aguardar resposta.   
 

24. A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da 
Criança e da Mulher, realizada em 2006, demonstrou 
que 7% das crianças menores de 5 anos apresentam 
excesso de peso em relação à altura. 
Entre as situações que representam fatores de risco 
para a obesidade podemos encontrar, EXCETO: 
 
(A) O sobrepeso ou obesidade dos pais. 
(B) A inatividade física, indiretamente avaliada pelo 

número de horas em que a criança assiste à 
televisão, devendo ser encorajado que se reduza a 
2 horas/dia o tempo com atividades sedentárias, 
como videogames, computador e televisão. 
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(C) Ausência de aleitamento materno.  
(D) Hábitos alimentares da família e práticas 

alimentares não saudáveis dos cuidadores da 
criança. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 
 

25. Entre os sinais abaixo quais são indicativos de 
alerta e doença mais grave no lactente com sibilância  
 
(A) Deformidades torácicas 
(B) Sibilância fixa em uma área ou assimétrica 
(C) Estridor 
(D) Perda de peso 
(E) Todas acimas citadas 
 

26. Com relação as mudanças realizados no calendário 
básico de vacinação  infantil do Ministério da Saúde 
podemos afirmar: 
 
(A) A vacina oral Rotavírus Humano permanece sendo 

administrada a primeira dose aos dois meses de 
idade e a segunda dose aos quatro meses. 

(B) A vacina Tetravalente(DPT+Hib) foi substituída 
pela vacina Pentavalente (DPT + Hib + Hepatite B) 
devendo ser administrada aos dois meses, quatro 
meses e seis meses. 

(C) Ao nascer, permanece sendo administrado a BCG-
ID em dose única e a primeira dose da vacina 
Hepatite B. 

(D) Em crianças menores de um ano de idade que 
estiverem iniciando o esquema vacinal, deverá ser 
administrado a Vacina Inativada Poliomielite aos 
dois meses(1ª dose) e aos quatro meses(2 ª 
dose),permanecendo a Vacina Oral Poliomielite 
aos seis meses(3ªdose) e 15 meses de idade.  

(E) Todas as afirmativas acima 
 

27. A avaliação de desenvolvimento neuropsicomotor é 
de extrema importância para a saúde da criança, 
sendo parte fundamenta na promoção da saúde infantil 
e ação básica do médico e equipe de atenção primária. 
Correlacione as colunas da tabela abaixo conforme 
avaliação do desenvolvimento infantil e assinale a 
questão correta. 
 

Impressão diagnóstica  Dados da avaliação 

(1)Desenvolvimento 
adequado com fatores 
de risco 

(  )Perímetro cefálico < -2 
escores z ou > +2 escores 
z ou presença de 3 ou mais 
alterações fenotípicas ou 
ausência de dois ou mais 
marcos para a faixa etária 
anterior. 

(2)Alerta para o 
desenvolvimento 

(  )Todos os marcos para a 
sua faixa etária estão 
presentes, mas existem um 
ou mais fatores de risco. 

(3)Desenvolvimento 
adequado 

(  )Ausência de um ou mais 
marcos para a sua faixa 
etária. 

(4)Provável atraso no 
desenvolvimento infantil 
 

(  )Todos os marcos para a 
sua faixa etária estão 
presentes. 

 
(A) 4-1-2-3 

(B) 4-2-1-3 
(C) 2-1-4-3 
(D) 2-4-1-3 
(E) 4-1-3-2 
 

28. Com base nos enunciados abaixo, assinale V se 
verdadeiro e F se falso  
 
1-( ) Geralmente uma criança amamentada 
exclusivamente até os 6 meses de vida, por uma mãe 
bem nutrida, não necessita de suplementação com 
vitaminas, com exceção da vitamina K que deve ser 
ofertada de forma rotineira nas maternidades  e da 
vitamina D em situações selecionadas. 
2-(   ) A utilização de leite de vaca em detrimento de 
outros alimentos ricos em ferro não constitui um risco 
para o desenvolvimento de anemia, por causa de sua 
alta biodisponibilidade e alta densidade de ferro, 
apesar  de sua associação com micro-hemorragias. 
3-(   ) Em crianças de 12 a 59 meses de idade é 
preconizado pelo Programa Nacional de 
Suplementação de Vitamina A, uma  megadose de 
vitamina A na concentração de200.000 UI a cada 6 
meses. 
4-(  ) Atualmente, não se dispõe de evidências 
científicas que avaliem a recomendação de 
suplementação universal de vitamina D no Brasil, 
sendo recomendado administrar de 200 a 400UI/dia de 
vitamina D a crianças que apresentam os seguintes 
fatores de risco: prematuridade, pele escura, exposição 
inadequada à luz solar  e filhos de mães vegetarianas 
estritas que estejam sendo amamentados. 
5-(   ) Não é recomendável a administração de vitamina 
K ao nascimento como profilaxia contra a doença 
hemorrágica neonatal por deficiência de vitamina K. 
6-(   ) Apesar do  papel do zinco na prevenção da 
morbimortalidade por doenças infecciosas, não há uma 
recomendação universal quanto à suplementação de 
zinco para a população brasileira. 
 
Conforme o assinalado a questão correta será: 
 
(A) 1-F, 2-F, 3-V, 4-V, 5-F, 6-V 
(B) 1-F, 2-F, 3-V, 4-V, 5-V, 6-F 
(C) 1-V, 2-F, 3-V, 4-V, 5-F, 6-V 
(D) 1-V, 2-V, 3-F, 4-F, 5-V, 6-F 
(E) 1-V, 2-F, 3-V, 4-V, 5-V, 6-F 
 

29. Na gastrenterite aguda do lactente de etiologia 
desconhecida  não devemos utilizar antibióticos. Entre 
os motivos pelos quais não fazemos uso, devemos 
considerar: 
 
 I – A diarreia aguda geralmente é um processo 
autolimitado. 
 II – Na maior parte dos casos não há alteração do 
quadro clínico pela antibioticoterapia e seu uso pode 
prolongar o tempo de eliminação de determinadas 
bactérias como a Salmonella.  
 III – Aumenta o custo do tratamento e promovem 
alteração da flora intestinal, podendo selecionar uma 
população bacteriana. 
 
São corretas as afirmações: 
 
(A) Apenas a I  
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(B) Apenas a II 
(C) Apenas a III 
(D) I e II 
(E) I, II e III  
 

30. Todas as alternativas abaixo sobre refluxo 
gastresofágico estão corretas, exceto uma delas. 
Assinale-a. 
 
(A) Todas as crianças terão algum episódio de refluxo 

gastresofágico  durante alguma fase do seu 
desenvolvimento. 

(B) É a principal causa de vômitos e regurgitação nos 
lactentes.  

(C) Entre os sinais de alerta podemos encontrar 
comprometimento do crescimento e/ou 
desenvolvimento. 

(D) Não é sinal de alerta início dos vômitos após os 
seis meses de vida. 

(E) Maior incidência entre um e quatro meses de 
idade, resolvendo-se espontaneamente entre 12 e 
14 meses de idade. 

 

31. É tarefa importante para o médico que trata uma 
criança  com resfriado comum excluir outras condições 
que são potencialmente mais  graves ou ameaçadoras. 
Entre estas, podemos encontrar: 
 
(A) Corpo estranho 
(B) Coqueluche 
(C) Sífilis congênita 
(D) Rinite alérgica 
(E) Todas as alternativas acima 
 

32. Considere as afirmações abaixo quanto a hérnia 
inguinal na infância: 
 
I – É mais comum entre as meninas e do lado 
esquerdo. 
II – O maior risco é o encarceramento, principalmente 
nas crianças menores de um ano e nas prematuras. 
III – Em todos os casos diagnosticados está indicado a 
cirurgia. 
 
Quais as afirmações estão corretas? 
 
(A) Apenas a I. 
(B) Apenas a II. 
(C) Apenas a III. 
(D) Apenas a II e a III. 
(E) A I, II e III. 
 

33. Os quadros febris representam uma das queixas 
mais frequentes na clínica pediátrica e na grande 
maioria das vezes podem ser conduzidos  na 
complexidade da atenção primária a saúde. 
Com relação a febre na infância podemos afirmar, 
EXCETO: 
 
(A) Todo recém-nascido febril deve ser manejado 

como potencial portador de infecção bacteriana 
grave. 

(B) Há evidencia de que a febre agrave a condição 
clínica. 

(C) Pode ter as mais variadas origens infecciosas e 
não infecciosas, mas em sua maioria são 
provocadas por infecções virais autolimitadas.   

(D) A elevação da temperatura desempenha um papel 
imunológico importante. 

(E) A terapia antitérmica tem pouca relevância na 
prevenção de convulsões e seu benefício no curso 
da doença está pouco estabelecido. 

 

34 A coqueluche é uma doença infecciosa aguda, 
transmissível, de distribuição universal, que 
compromete especificamente o aparelho respiratório 
(traqueia e brônquios) e se caracteriza por paroxismos 
de tosse seca. Assinale a alternativa errada com 
relação a coqueluche: 
 
(A) Os lactentes tem a mais baixa morbidade 

associada ao coqueluche.  
(B) A doença natural ou a imunização não conferem 

imunidade completa ou permanente contra 
reinfecção ou doença. Fase catarral dura de uma 
ou duas semanas iniciando com manifestações 
respiratórias e sintomas leves  como febre pouco 
intensa, mal estar geral, coriza e tosse seca. 

(C) A fase catarral dura de uma ou duas semanas 
iniciando com manifestações respiratórias e 
sintomas leves, 

(D) A fase paroxística tem como manifestação típica os 
paroxismos de tosse seca, finalizados por 
inspiração forçada, súbita e prolongada, 
acompanhada de um ruído característico, o 
guincho, seguidos de vômitos. 

(E) É extremamente contagiosa, transmitindo-se 
através do contato direto da pessoa doente com 
pessoa suscetível por gotículas de secreção 
eliminadas por tosse, espirro ou ao falar. 

 

35. Com relação a ascaridíase podemos afirmar, 
EXCETO: 
 
(A) Obstrução intestinal aguda é a principal 

complicação. 
(B) As manifestações pulmonares incluem sintomas 

respiratórios transitórios como tosse e dispneia, 
infiltrados pulmonares e eosinofilia. 

(C) A ascaridíase é a helmintíase de menor 
prevalência no mundo. 

(D) Em infecções graves as crianças podem 
apresentar vômitos, distensão abdominal e 
espasmo muscular. 

(E) O Áscaris pode migrar para o interior do ducto 
pancreático e biliar, causado pancreatite e 
colecistite. 

 

36. Com relação a dor abdominal recorrente na criança 
podemos afirmar: 
 
I – Na maioria das vezes tem uma causa orgânica que 
justifica a dor. 
II – Entre os sinais de alerta podemos encontrar o 
despertar da criança repetidas vezes durante o sono. 
III – O uso de medicamentos na maioria das vezes é 
desnecessário. 
 
Quais as afirmativas corretas? 
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(A) Apenas a I 
(B) Apenas a II 
(C) Apenas a III 
(D) Apenas a II e a III 
(E) Apenas a I e II 
 

 
CLÍNICA MÉDICA 
 
37. O sinal mais precoce da doença renal crônica é  
 
(A) noctúria.  
(B) prurido.  
(C) hipertensão arterial.  
(D) pericardite.  
(E) anemia. 
 

38. Qual droga foi introduzida recentemente no 
consenso do Manejo de Tuberculose do Ministério da 
Saúde, no esquema I do tratamento de tuberculose 
pulmonar? 
 
(A) Estreptomicina.  
(B) Ofloxacina.  
(C) Etionamida.  
(D) Etambutol 
(E) Linezolida 
 

39. Todas as alternativas abaixo podem ser usadas na 
prevenção de enxaqueca nas mulheres, EXCETO 
 
(A) Propranolol. 
(B) Amitriptilina.  
(C) Nortriptilina.  
(D) Sertralina.  
(E) Etinilestradiol. 
 

40. A dor epigástrica em queimação noturna está mais 
associada:  
 
(A) úlcera gástrica.  
(B) úlcera duodenal.  
(C) úlcera de estresse.  
(D) esofagite.  
(E) gastrinoma. 
 

41 . Quais os agentes etiológicos que mais comumente 
causam cistite em mulheres jovens? 
 
(A) Escherichia coli e Staphyilococcus saprophyticus. 
(B) Klebesiella e Gardenerela vaginalis.  
(C) Proteus e Candida albicans. 
(D) Klebisiella e  Clamidia Trachomatis.  
(E) Staphyilococcus saprophyticus e Proteus mirabilis 
 

42 . Um dos riscos dos pacientes com diabetes que 
utilizam altas doses de insulina e mantêm sua glicemia 
bem controlada é aumento de: 
 
(A) peso corporal.  
(B) retinopatia.  
(C) microalbuminúria.  
(D) eventos cardiovasculares.  
(E) neuropatia. 

 

43.  Mamografia, Papanicolau e colesterolemia estão 
indicados como exames preventivos para mulheres 
sexualmente ativas: 
 
(A) entre 15 e 25 anos.  
(B) maiores de 25 anos de idade.  
(C) entre 25 e 45 anos de idade.  
(D) entre 35 e 55 anos de idade.  
(E) entre 45 e 65 anos de idade. 
 

44. A causa mais freqüente de pancreatite crônica é  
 
(A) cálculo biliar.  
(B) desnutrição.  
(C) trauma.  
(D) alcool.  
(E) idiopática. 
 

45. Um paciente de 53 anos procurou o médico com 
história de surtos repetidos de artrite extremamente 
dolorosa nos últimos anos. Os surtos iniciais eram 
confinados ao primeiro artelho, mas os mais recentes 
têm sido poliarticulares. O episódio mais recente de 
artrite foi há um mês. É hipertenso, controlado com 
hidroclorotiazida e atenolol. Ao exame físico percebem-
se tofos em mãos e cotovelos. Atualmente está 
assintomático, com ácido úrico de 9,0mg/dl. Nunca fez 
tratamento regular para o problema, usando 
antiinflamatórios não-hormonais apenas nas crises de 
artrite. Qual das orientações abaixo é adequada para 
este paciente?  
 
(A) Evitar ingestão de cerveja, permitindo consumo de 

vinho em doses “sociais”.  
(B) Seguir orientação dietética, substituindo carne 

vermelha por peixe.  
(C) Suspender o diurético tiazídico, evitar também o 

uso de inibidores da enzima de conversão da 
angiotensina.  

(D) Iniciar imediatamente o uso de alopurinol 
300mg/dia. 

(E) Repouso e fisioterapia. 
 

46. Um paciente de 34 anos refere febre, mialgias e 
cefaléia retrorbitária há três dias. Hoje percebeu rash 
máculo-papular pruriginoso em tronco e membros, 
acometendo também palmas e plantas, além de 
discreta gengivorragia. Refere passado de quadro febril 
agudo diagnosticado como Dengue há quatro anos. Ao 
exame físico há pequenas adenomegalias cervicais e a 
prova do laço é positiva. Está bem perfundido, sem 
hipotensão postural e não há dor abdominal ou sinais 
de derrames cavitários. Exames:Hb 12,0g/dL; 
leucometria 3800/mm3, plaquetas 70.000/mm3, TGO 
280UI/L e TGP 520UI/L. Tempo de protrombina, 
albumina e bilirrubinas são normais. Com relação ao 
caso, assinale a alternativa correta.  
 
(A) O paciente tem a Febre Hemorrágica da Dengue 

(FHD), mas numa forma branda, sem riscos de 
complicações graves.  

(B) Deve ser monitorizado de perto, vigiando-se 
quanto ao surgimento de sinais de aumento da 
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permeabilidade vascular por lesão tóxica do 
endotélio, que pode levar ao choque refratário. 

(C) Como o paciente está no terceiro dia de doença, 
ainda pode desenvolver complicações mais graves, 
como insuficiência hepática e choque.  

(D) A elevação das transaminases deve ser secundária 
a uso abusivo de paracetamol. 

(E) Deve-se tranquilizar o paciente, explicando que a 
elevação das transaminases sempre ocorre no 
Dengue. 

 

47. Você é responsável pelos cuidados clínicos 
prestados a homem de 80 anos, internado com 
pneumonia e descompensação do diabetes melitus. 
Durante as visitas hospitalares matinais rotineiras você 
encontra o paciente sonolento e, nas duas últimas 
noites, você tem recebido telefonemas da enfermeira 
do turno da noite, relatando que o paciente apresentou 
agitação ao entardecer, não aceitando os 
medicamentos ou alimentos por via oral. Sobre o 
quadro acima, é correto afirmar, EXCETO: 
 
(A) É importante afastar hipoxemia, distúrbios 

hidroeletrolíticos e insuficiência coronariana como 
causa associadas ao fenômeno. 

(B) Trata-se de delirium, que também pode se 
manifestar com sintomas de hipoatividade, apatia, 
desatenção e alentecimento cognitivo. 

(C) É mais freqüente no paciente desnutrido, com 
déficit cognitivo ou etilista. 

(D) Uma estratégia adequada para o manejo do caso é 
orientar a contensão física do paciente e 
administrar sedativos benzodiazepínicos 

(E) Os sintomas provavelmente causarão aumento da 
permanência hospitalar e maior risco de morte. 

 

48.  Assinale a alternativa INCORRETA sobre a 
nevralgia facial do nervo trigêmeo: 
 
(A) a dor inicial acomete sempre toda a hemiface 

afetada 
(B) o nervo afetado é exclusivamente o ramo sensitivo 
(C) pode ter como causa a esclerose múltipla 
(D) a carbamazepina é um bom tratamento 
(E) o tique doloroso facial ou dor facial da nevralgia, se 

caracteriza por uma dor intensa, podendo ter zona 
de gatilho desencadeadora da dor, que é em 
paroxismos. 

 

49. Todas as alternativas abaixo são recomendadas 
para retardar a progressão da nefropatia diabética, 
EXCETO: 
 
(A) controle da pressão arterial 
(B) inibição do sistema renina-angiotensina 
(C) controle glicêmico 
(D) correção da dislipidemia 
(E) dieta hiperprotéica 
 

50.  Síndrome metabólica que acompanha a obesidade 
mórbida consiste:  
 
(A) Hipertensão arterial, hiperuricemia, hiperlipemia  
(B) Diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia e hipertensão 

arterial 

(C) Hiperlipemia, hipotireodismo, diabetes tipo 1, 
hipertensão arterial  

(D) Hipertensão arterial renovascular, resistência 
insulínica e aumento do Colesterol  

(E) Hipercolesterolemia, Hipertrigliceridemia, 
Resistência insulínica e aumento de catabólitos do 
metabolismo de lipídios. 

 

51.  Indique a alternativa que NÃO é indicativa de 
causa de cefaléia secundária:  
 
(A) Enxaqueca  
(B) Hemorragia subaracnóidea  
(C) Tumor Cerebral  
(D) Distúrbio vascular  
(E) Infecção sistêmica. 
 

52. Paciente assintomático recebe o resultado dos 
seguintes exames colhidos numa consulta eletiva:  
 
-HBs Ag: não reagente  
-Anti HBc Total: reagente  
-Anti HBc IgM: não reagente  
-Anti HBe: reagente  
-Anti HBs: reagente  
-Anti HCV: não reagente  
 
O diagnóstico é:  
 
(A) Infecção passada pela hepatite B e Imunidade para 

a mesma  
(B) Hepatite C crônica  
(C) Final de fase aguda da hepatite B ou hepatite B 

crônica  
(D) Período de janela imunológica da hepatite B  
(E) Hepatite B aguda 
 

53. Todas as alternativas abaixo são sinais de alerta na 
dengue, EXCETO: 
 
(A) Hepatomegalia dolorosa. 
(B) Febre elevada. 
(C) Hipotensão arterial. 
(D) Letargia. 
(E) Derrames cavitários. 
 

54. O uso racional e cuidadoso de medicamentos em 
idosos é importante para evitar iatrogenia, uma vez que 
esse é um importante tema da geriatria, responsável 
por grande número de mortes e hospitalizações entre 
as faixas etárias mais elevadas. Visando a uma boa 
prescrição geriátrica, dentre as medidas e critérios que 
podemos adotar para diminuir os riscos de iatrogenias 
farmacológicas na população idosa e buscar uma 
prescrição mais adequada e segura, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 
(A) Devemos começar os medicamentos psicotrópicos, 

anti-hipertensivos, dentre outros, com doses mais 
baixas e titular devagar. 

(B) É importante eleger prioridades, evitar 
medicamentos potencialmente inapropriados e 
sempre revisar a prescrição para evitar ou diminuir 
a polifarmácia. 
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(C) Para ajustar as doses dos medicamentos à função 

renal do idoso, o valor absoluto da creatinina e 
ureia sérica geralmente não são suficientes, 
necessitando se utilizarem fórmulas para o cálculo 
do clearance de creatinina.  

(D) O uso de polivitamínicos deve fazer parte da 
prescrição do idoso, visando reduzir o estresse 
oxidativo e diminuir os eventos cardiovasculares. 

(E) Devemos nos guiar pelos critérios de Beers-Fick, 
para tentar evitar o uso de medicamentos 
inapropriados nos idosos. 

 

 
CIRURGIA 
 
55.  Em relação a colite de Crohn e a colite ulcerativa, 
identifique a opção correta: 
 
(A) O sangramento retal ocorre quase sempre na colite 

ulcerativa 
(B) O acometimento do íleo é usual na colite ulcerativa 
(C) Fissura, fístula, abscessos anais são os primeiros 

achados na colite ulcerativa 
(D) A diarréia só ocorre na colite de Crohn 
(E) A ulceração na mucosa colônica é mais profunda 

na colite ulcerativa 
 

56.  Sobre as hérnias da parede abdominal, é correto 
afirmar que: 
 
(A) o tratamento é cirúrgico, de princípio. 
(B) a maioria das hérnias umbilicais congênitas cura 

em até dois anos. 
(C) na hérnia inguinal indireta, o tratamento deve ser 

postergado até quatro anos. 
(D) na hérnia umbilical congênita é freqüente o 

estrangulamento de alças. 
(E) o canal inguinal tem extensão maior que 10 cm. 
 

57. Paciente de 29 anos, sexo feminino, puérpera, 
diabética, deu entrada no serviço de urgência com 
quadro de dor abdominal contínua, de forte 
intensidade, em quadrante superior direito, há 12 
horas. Relata episódios de vômitos e febre (38oC). Ao 
exame físico: corada, desidratada (+/4+), ictérica 
(+/4+), frequência cardíaca 90bpm; murmúrio vesicular 
fisiológico; abdome com dor à palpação de hipocôndrio 
direito com sinal de Murphy positivo. Exames 
laboratoriais: leucograma: 15.000/mm3. Bilirrubina 
total: 3,5mg/dl (bilirrubina direta: 2,5mg/dl). Dentre as 
opções abaixo, qual a melhor conduta?  
 
(A) Colangiografia endoscópica retrógrada e 

exploração endoscópica das vias biliares  
(B) Colecistectomia laparoscópica com colangiografia 

per-operatória  
(C) Colecistectomia laparotômica  
(D) Tratamento clínico com analgésicos 
(E) Observar a evolução. 
 

58. São considerados fatores de risco para o 
desenvolvimento de infecção pós-operatória, EXCETO: 
 
(A) Operação classificada, quanto ao grau de 

contaminação, como contaminada. 

(B) Cirurgia abdominal. 
(C) Tempo cirurgico superior a 2 horas. 
(D) Cirurgia cardiovascular. 
(E) e)Contaminação intra-operatória. 
 

59.  O tumor funcionante mais comum do pâncreas é o: 
 
(A) VIPoma 
(B) Insulinoma 
(C) Glucagonoma 
(D) Somatostatinoma 
(E) Gastrinoma 
 

60. Embolia pulmonar clinicamente significante tem 
seus êmbolos mais freqüentemente advindos de qual  
sistema  venoso? 
 
(A) Cava. 
(B) Íleo-femoral. 
(C) Femoral profunda. 
(D) Femoral superficial. 
(E) Da panturrilha. 
 

61. Paciente do sexo masculino, 78 anos, alcoolista, 
deu entrada no Pronto Atendimento com história de 
ingestão acidental de prótese dentária metálica. Optou-
se por solicitar radiografias de tórax e abdome para 
localizar o corpo estranho (CE). Assinale, dentre as 
alternativas abaixo, a conduta ERRADA em relação às 
possíveis localizações do CE:  
 
(A) Esôfago ou estômago: retirar CE por meio de 

endoscopia digestiva alta  
(B) Intestino delgado: tratamento cirúrgico reservado 

para as complicações (impactação e perfuração)  
(C) Intestino grosso: utilização de enteroclismas e 

laxativos; observação cuidadosa das fezes  
(D) Quarta porção do duodeno: acompanhamento 

radiológico seriado  
(E) E)Pulmão: avaliar Rx de Tórax 
 

62.  Sobre as medidas preventivas para infecção em 
área cirúrgica, assinale o item correto. 
 
(A) A estadia pré-operatória curta, o banho anti-séptico 

e a retirada apropriada de pelos não são medidas 
efetivas na prevenção de infecção. 

(B) A antibioticoprofilaxia deve ser realizada em todo 
paciente submetido à cirurgia sob anestesia geral, 
pois nesses casos a chance de infecção é maior. 

(C) Tempo cirúrgico prolongado, gravidade do paciente 
e uso de prótese são critérios de risco que 
justificam o uso de antibióticos profiláticos. 

(D) Não há diferença de eficácia na administração pré 
e transoperatória do antibiótico na profilaxia de 
infecções 

(E) O uso estendido de antibioticoprofilaxia por mais 
de 24 horas diminui de forma significativa a chance 
de infecção de ferida operatória. 

 

63.  A complicação mais preocupante e potencialmente 
letal da trombose venosa profunda e a embolia 
pulmonar. Na maioria das vezes, a anticoagulação e 
efetiva como método profilático, mas em algumas 
situações esta indicado o uso do filtro de veia cava. 
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Qual das situações abaixo NÃO representa uma 
destas situações? 
 
(A) Trombose venosa profunda diagnosticada uma 

semana antes da operação. 
(B) Tromboembolia recorrente, apesar da 

anticoagulação adequada. 
(C) Embolia pulmonar crônica e decorrente 

hipertensão pulmonar. 
(D) Complicações da anticoagulação. 
(E) Novos episódios de tromboembolia e controle 

inadequado da anticoagulação. 
 
 

64. Paciente com história prévia de uso de bebida 
alcoólica evoluindo com dor epigástrica e vômitos. 
Foram detectados altos níveis séricos de triglicerídeos. 
O diagnóstico mais provável é: 
 
(A) colecistite aguda. 
(B) gastrite. 
(C) hepatite. 
(D) pancreatite. 
(E) diverticulite. 
 

65.  São causas de íleo paralitico, EXCETO: 
 
(A) Hemorragia retroperitoneal. 
(B) Aderências. 
(C) Isquemia intestinal. 
(D) Sepse sistêmica. 
(E) Uso de alguns tipos de medicações. 
 

66.  Paciente de 20 anos, sexo masculino, vítima de 
atropelamento, deu entrada no Pronto-Socorro com 
quadro de dispnéia súbita caracterizada por grande 
esforço respiratório e turgência jugular. Ao exame 
físico apresenta hipertimpanismo à percussão e 
abolição do murmúrio vesicular em hemitórax direito. A 
primeira medida a ser tomada, neste caso, consiste 
em: 
 
(A) Pericardiocentese. 
(B) Toracotomia direita. 
(C) Toracocentese direita. 
(D) Intubação orotraqueal. 
(E) Drenagem torácica direita. 
 

67. - 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) Choque neurogênico. 
(E) Hematoma retroperitoneal. 
 

 
 
 

68. É causa freqüente de colestase intra-hepática: 
 
(A) coledocolitíase. 
(B) estenose de ducto biliar. 
(C) colangiocarcinoma. 
(D) hepatite viral. 
(E) pancreatite crônica. 
 

69. Um médico do serviço de resgate retornava para 
casa quando presenciou colisão de automóvel de 
passeio na traseira de caminhão. O acidente ocorreu 
em uma via com grande fluxo de tráfego e velocidade 
máxima permitida de 80km/h. Foi o primeiro a se 
aproximar do veículo acidentado, percebendo que o 
motorista do automóvel apresentava-se inconsciente, 
com sangramento profuso na cabeça e com dificuldade 
respiratória. A conduta inicial imediata deveria ser:  
 
(A) Administrar oxigênio suplementar  
(B) Colocar colar cervical e manter vias aéreas pérvias  
(C) Puncionar veia periférica e administrar 

imediatamente cristalóide  
(D) Sinalizar a via de tráfego 
(E) Fazer respiração boca a boca 
 

70. Qual o agente etiológico da colite 
pseudomembranosa? 
 
(A) Bordetela pertusis. 
(B) Pasteurella . 
(C) Salmonella enteris. 
(D) Clostridium difficile. 
(E) Escherichia coli. 

 

71. Sobre cicatrização de feridas, escolha a opção 
correta. 
 
(A) São fatores que inibem a cicatrização de feridas: 

desnutrição  ,isquemia e anemia. 
(B) A formação de quelóide é mais prevalente entre os 

pacientes de pele clara 
(C) A sequencia das fases de cicatrização é: fase 

inflamatória, remodelação e regeneradora, nesta 
ordem 

(D) A cicatrização da ferida fetal difere da do adulto por 
ser mais lenta e com mais resposta inflamatória 

(E) A doxorrubicina (adriamicina) é um potente 
acelerador da cicatrização de feridas 

 

72.  Nos pacientes com nódulos tireoidianos e com 
níveis hormonais normais: 
 
(A) a cintilografia deve ser feita de rotina. 
(B) a dosagem de calcitonina sérica deve ser 

realizada. 
(C) a história pessoal e familiar nada acrescenta ao 

diagnóstico. 
(D) a punção aspirativa com agulha fina é o método 

inicial mais importante no diagnóstico. 
(E) os nódulos múltiplos estão associados ao maior 

risco de câncer. 
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GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 
 
73. Mulher de 35 anos deu entrada no serviço de 
emergência com dor pélvica aguda, mas informou ao 
plantonista que já vem sentindo esta dor há algum 
tempo e que ela é cíclica, exacerbando-se no período 
próximo à menstruação e irradiando para a região 
lombar e membros inferiores. Referiu ainda dor durante 
as relações sexuais, e cólicas menstruais intensas. 
Frente a estas informações o plantonista chegou ao 
seguinte diagnóstico: 
 
(A) Leucorréia 
(B) Apendicite 
(C) Miomatose 
(D) Endometriose 
(E) Nenhuma das anteriores 
 

74. Uma paciente de 45 anos queixou- e de aumento 
de volume do abdome dor e di tensão, dispepsia, 
constipação acrescentando que, há alguns dias, 
passou a sentir uma irritação na uretra, à micção.  Ao 
exame físico o médico notou a presença de massa 
pélvica fixa, bilateralmente, e de consistência 
heterogênea. Este achado sugeriu que a paciente era 
portadora da seguinte neoplasia maligna: 
 
(A) Uterina 
(B) Tubária 
(C) Ovariana 
(D) Intestinal 
(E) Nenhuma das anteriores 
 

75. Para o diagnóstico das displasias das células 
cervicais, do colo uterino, são indicados os seguintes 
exames: 
 
(A) Vaginoscopia, histeroscopia e colpocitologia 
(B) Colposcopia. ultra-sonografia e colpocitologia 
(C) Colpocitologia, colposcopia e anatomopatologia 
(D) Anatomopatologia, curetagem uterina e 

colposcopia 
(E) Hemograma e imunofluorescência 
 

76.  O fórcipe não é bom agente de rotação contudo se 
faz necessário nas posições nas posições obliquas e 
transversas da cabeça fetal. Para tanto o modelo mais 
bem indicado será o de: 
 
(A) Kielland  
(B) Simpson 
(C) De Lee 
(D) Piper 
(E) Nenhum dos anteriores 
 

77. Os epitélios dos órgãos genitais tem uma variedade 
muito característica e de grande importância para o 
conhecimento das doenças locais. Diga, na ordem 
citada, o tipo histopatológico predominante de cada 
epitélio da mulher no menacme, vagina 
/endométrio/vulva: 
 
(A) Glandular / escamoso não queratinizado/escamoso 

não queratinizado 
(B) Glandular / glandular / escamoso queratinizado 

(C) Escamoso não queratinizado / glandular / 
escamoso queratinizado  

(D) Escamoso não queratinizado / glandular / 
escamoso não queratinizado 

(E) Glandular,glandular e escamoso  não queratinizado 
 

78. A discinesias hipercinéticas podem ser corrigidas 
com: 
 
(A) Salbutamol 
(B) Ocitocina 
(C) Prostaglandina 
(D) Noradrenalina 
(E) Nenhum dos anteriores 
 

79. As manobras de Leopold-Zweiffel são indicadas no 
curso da 28ª semana de gravidez para: 
 
(A) Diagnóstico de abortamento habitual 
(B) Diagnóstico de sofrimento fetal crônico 
(C) Diagnóstico de apresentação fetal 
(D) Diagnóstico de placenta prévia 
(E) Nenhum dos anteriores 
 

80. É indicação formal de cesariana: 
 
(A) Diabetes gestacional 
(B) Hipertensão arterial sistêmica 
(C) Placenta prévia total 
(D) Infecção fetal por Parvo vírus B19 
(E) Dor 
 

81. São diversos os fatores de risco para o 
desenvolvimento da osteoporose. Alguns desses 
fatores, como os aspectos hereditários, não são 
evitáveis. Entretanto, há alguns que podem ser 
evitados, neste sentido, qual das opções abaixo NÃO 
apresenta fatores de risco evitáveis para a 
osteoporose? 
 
(A) Tabagismo 
(B) Doença celíaca 
(C) Uso prolongado de corticosteroides 
(D) Controle adequado do hipotireoidismo 
(E) Uso excessivo de cafeína 
 

82. Nas alternativas a seguir, estão correlacionados 
alguns fármacos utilizados no tratamento da 
osteoporose, com seus possíveis efeitos colaterais. 
Qual das afirmativas apresenta uma correlação 
INCORRETA? 
 
(A) Bifosfonatos - sintomas dispépticos, osteonecrose 

da mandíbula 
(B) Raloxifeno - exacerbação dos sintomas 

vasomotores do climatério, trombose venosa 
profunda. 

(C) Ranelato de estrôncio - diarreia, trombose venosa 
profunda. 

(D) Calcitonina nasal- glaucoma 
(E) Calcitonina nasal - irritação mucosa nasal e 

vômitos 
 

83. São critérios diagnósticos da síndrome dos 
ovários policísticos (SOP), após exclusão de outras 
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etiologias: 
 
(A) sinais clínicos e/ou bioquímicos de 

hiperandrogenismo, obesidade e anovulação. 
(B) obesidade, níveis de FSH aumentados e sinais 

clínicos e/ou bioquímicos de hiperandrogenismo. 
(C) oligo e/ou anovulação, sinais clínicos e/ou 

bioquímicos de hiperandrogenismo e ovários 
policísticos à ultrassonografia. 

(D) ovários policísticos à ultrassonografia, obesidade e 
amenorreia 

(E) Níveis elevados de LH e FSH 
 

84. Em uma paciente com atraso menstrual e dor 
pélvica, o achado mais conclusivo para descartar o 
diagnóstico de gravidez ectópica em evolução é: 
 
(A) Culdocentese negativa para sangue 
(B) Dosagem sérica de beta-HCG negativo 
(C) Ausência de massa pélvica palpável ao toque 

bimanual 
(D) Ausência de saco gestacional extra-uterino à ultra-

sonografia 
(E) Elevação níveis de LH 
 

85. Quando ocorre uma falha na degeneração das 
células epiteliais, na membrana de junção entre a 
porção terminal caudal do ducto de Muller e o seio 
urogenital invaginado, a mulher apresenta a seguinte 
alteração: 
 
(A) Útero didelfo 
(B) Septo vaginal 
(C) Agenesia de vagina 
(D) Hímen imperfurado 
(E) Ausência de útero 
 

86. São condições associadas à doença policística do 
ovário, EXCETO: 
 
(A) Início de irregularidade menstrual próximo à 

menarca 
(B) Perda de peso corporal 
(C) Anovulação crônica 
(D) Hirsutismo 
(E) Obesidade 
 

87. Qual a mais comum bactéria da flora vaginal? 
 
(A) Streptococcus 
(B) Escherichia coli 
(C) Gardnerella vaginalis 
(D) Lactobacilo 
(E) Salmonella 
 

88. O líquido aminiótico de cor acastanhada faz pensar 
em: 
 
(A) Isoimunização Rh 
(B) Sofrimento fetal 
(C) Síndrome de Potter 
(D) Morte fetal 
(E) Nenhuma das anteriores 
 

 

89. A presença de coilócitos e disqueratose no 
esfregaço cervical sugere infecção por: 
 
(A) Papovavírus (HPV) 
(B) Herpes (HSV) 
(C) Trichomonas vaginalis 
(D) Gardnerella vaginalis 
(E) Candida Albicans 
 

90. Das condições abaixo, aquela que se associa à 
toxemia gravídica é: 
 
(A) Diabetes 
(B) Poliidramnia 
(C) Placenta prévia 
(D) DPP 
(E) Oligodrâminia 
 

 
 
 


