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CLÍNICA MÉDICA

1.  Homem  de  54  anos  de  idade,  fumante,
procurou o ambulatório do Centro de Saúde com
história de tosse produtiva, febrícula e falta de ar
que piora à noite, há três meses. Qual o melhor
conjunto  de possibilidades  de diagnósticos  para
esse paciente?
a) Neoplasia do pulmão – síndrome dispéptica –
angina de peito.
b)  Tuberculose  -  doença  pulmonar  obstrutiva
crônica –bronquite crônica.
c)  Infecção  das  vias  aéreas  superiores  –
insuficiência coronariana – síndrome dispéptica.
d) Bronco espasmo – angina de peito – esofagite
de refluxo.

2.  Qual  a manifestação mais  comum do câncer
esofageano?
a) Disfagia
b) Dor torácica
c) Anemia
d) Vômitos

3. A manifestação clínica mais comum na infecção
por Enterobius vermiculares é:
a) Vômitos alimentares
b) Esteatorreia
c) Dor abdominal
d) Prurido anal

4. Qual das medidas abaixo é a mais importante
na  prevenção  do  acidente  vascular  cerebral
(AVC)?
a) Combate ao stress com ansiolíticos.
b) Controle do diabetes mellitus.
c)  Combate  ao  sedentarismo  com  atividades
físicas.
d) Controle da hipertensão arterial.

5.  O  início  da  nefropatia  diabética  pode  ser
detectado  através  de  análise  urinária,  pela
presença de:
a) Cilindrúria
b) Proteinúria
c) Bacteriúria
d) Hematúria
e) Piúria

6. Em relação à sífilis, é correto afirmar que:
a) O cancro duro é único e em geral erosivo.
b) A adenite satélite ocorre uma ou duas semanas
após  o  cancro,  e  caracteriza-se  por  gânglios
inflamatórios e dolorosos.
c) Na forma primária, as reações sorológicas são
sempre negativas.

d)  As  lesões  da  forma  secundária  não  são
contagiantes.

7. Sobre a pelagra, é INCORRETO afirmar que:
a)  Trata-se  de  doença  metabólica  que  se
desenvolve em pacientes desnutridos.
b)  Em  nosso  meio,  o  aparecimento  da  pelagra
está relacionado, quase sempre, ao alcoolismo.
c) Há carência exclusiva de niacina (vitamina B3).
d) A luz solar é fator desencadeador e localizador
das lesões.

8.   Os  nódulos  de  Heberden  e  os  nódulos  de
Bouchard são característicos da:
a) Artrite reumatóide nodular.
b) Gota (nas mãos).
c) Espondilite periférica.
d) Osteoartrite de mãos.

9.  O  seguinte  exame  laboratorial  é  um  dos
marcadores de colestase:
a) fosfatase alcalina.
b) taxa de protrombina.
c) albumina.
d) bilirrubina.

10.  Paciente  do  sexo  masculino,  45  anos,  com
exantema morbiliforme não pruriginoso. Resultado
do  exame:  VDRL  1/32.  A  dose  correta  de
penicilina  benzatina que deve ser  prescrita  para
esse paciente é:
a) 1.200.000 UI, dose única
b) 1.200.000 UI, total de duas doses com intervalo
de uma semana
c) 2.400.000 UI, dose única.
d) 2.400.000 UI, total de duas doses com intervalo
de uma semana

11.  Analise  as  afirmativas  abaixo  em relação  à
hepatite A:
I- O quadro clínico é mais intenso nas crianças.
II-  A  forma  fulminante  é  a  manifestação  clínica
mais frequente.
III- Os sintomas se assemelham a uma síndrome
gripal, porém com elevação das transaminases.
Assinale a alternativa correta;
a) somente a alternativa I está correta
b) somente a alternativa III está correta
c) somente as alternativas I e II estão corretas
d) somente as alternativas II e III estão corretas

12.  Agente  etiológico  mais  frequente  na  artrite
séptica no adulto:
a) Staphylococcus aureus;
b) Anaerobios;
c) Enterobacter;
d) Staphylococcusepidermidis
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13. A doença exantemática em adolescentes que
se  inicia  no  seguimento  de  cabeça  e  pescoço,
com  disseminação  centrípeta  e  adenomegalia
retroauricular, fala a favor de:
a) Mononucleose.
b) Sarampo.
c) Rubéola.
d) Doença de Lyme.

14. Sobre os quadros álgicos abdominais, analise
as afirmativas a seguir:
I-  Dor  na  fossa  ilíaca  esquerda  com  abscesso
pericólico  caracteriza  quadro  de  diverticulite
aguda.
II  -  No  megacólon,  a  radiografia  simples  revela
distensão de todo o cólon.
III  -  A  retocolite  tem  como  principal  sintoma  a
diarreia, e a tomografia tem papel fundamental no
diagnóstico.
Está correto o que se afirma em:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III

15.  Paciente,  44 anos,  sexo masculino,  casado,
morador  do  interior  do  RN.  Apresenta-se  no
prontoatendimento  queixando-se  de  fraqueza,
falta  de  apetite,dores  na  língua  e  diarréia
esporádica. Durante a investigação, o hemograma
apresentou-se  como  os  seguintes  índices:
Hemoglobina - 10,2 g/dl; VCM – 114 fl, CHCM –
34 g/dl. Munido desses dados, qual a
principal hipótese diagnóstica?
a) Anemia Ferropriva;
b) Anemia Megaloblástica;
c) Anemia Falciforme;
d) Talassemia 

16.  O  método  de  escolha  na  determinação  da
limitação  ao  fluxo  de  ar  e  estabelecimento  do
diagnóstico de asma é:
a) Pico de fluxo expiratório;
b) Espirometria;
c)  Teste  de  broncoprovocação  com  agentes
broncoconstritores;
d) Teste de broncoprovocação por exercício

17.  Em  pacientes  com  soro  positivo  (HIV),  em
casos  de  imunodepressão  severa,  pode-se
detectar:
a) Paroniquia.
b) Prurigo estrófulo.
c) Dermatite herpetiforme.
d) Sarcoma de Kaposi.

18.  Sobre  a  amigdalite,  analise  as  sentenças
abaixo  e  marque  (V)  verdadeira  ou  (F)  falsa,  a
seguir,  assinale  a  alternativa  que  contém  a
sequência correta, de cima para baixo.
( ) Febre alta é sinal muito frequente.
(  )  A  maior  parte  dos  casos  é  de  etiologia
bacteriana.
( ) Cefaleia e náuseas podem estar presentes.
( )Odinofagia constitui um sintoma

a) F, V, V,F
b) V, F, V.V
c) V, F, F,F
d) F, V, F,V.

PEDIATRIA

19.  Criança  de  sete  anos,  assintomática,
eutrófica, vacinada com BCG ao nascer e história
de pai com tuberculose bacilífera. A radiografia de
tórax é normal e o teste tuberculínico é de 12 mm.
Neste caso, a conduta mais adequada seria:
a) Rifampicina, isoniazida e pirazinamida por
seis meses.
b) Rifampicina por seis meses.
c) Isoniazida por seis meses.
d) Não administrar tuberculostáticos.

20. Um lactente de sete meses de idade recebeu
BCG  intradérmico  aos  20  dias  de  vida.  A
cicatrização  foi  habitual,  porém  observou-se  a
presença  de  um  linfonodo  axilar  direito  firme,
indolor e sem flutuação. Diante desse achado, a
conduta deve ser:
a) Solicitar RX de tórax
b) Solicitar PPD e radiologia torácica 
c) Iniciar isoniazida
d) Acompanhamento clínico

21.  A neoplasia maligna mais comum na infância
envolve primeiramente:
a) Rim
b) Cérebro
c) Gânglios
d) Medula óssea

22.  Menor  com  1  ano  e  9  meses  de  idade
apresenta relação peso para a idade(P/I) de 65%,
peso para a estatura(P/E) de 80% e estatura para
a  idade(E/I)  de  91%.  Quanto  ao  estado
nutricional, podemos considera-la:
a) Eutrófica
b) Desnutrido atual
c) Desnutrido crônico
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d) Desnutrido pregresso

23.  O  agente  etiológico  e  a  complicação  mais
frequente da escarlatina são respectivamente:
a) Estreptococo beta hemolítico do grupo A e
glomerulonefrite difusa aguda
b) Vírus de EpsteinBarr e convulsão febril
c) Herpes vírus tipo VI e encefalite
d) Coxsackie vírus e meningite.

24. Para se aferir corretamente a pressão arterial
da criança, o dispositivo inflável deve cobrir:
a) No máximo 2/3 do comprimento do braço e
3/4 de sua circunferência
b) Pelo menos 2/3 do comprimento do braço
e 3/4 de sua circunferência
c) No  máximo  metade  do  comprimento  do
braço e 2/3 de sua circunferência
d) Pelo  menos  metade  do  comprimento  do
braço e 2/3 de sua circunferência

25. Segundo a definição da Organização Mundial
de  Saúde,  um  bebê  de  cinco  meses  está  em
aleitamento materno exclusivo quando recebe:
a) Além  do  leite  materno,  diretamente  da
mama, apenas água ou bebidas a base de água,
como suco de frutas e chás.
b) Somente  leite  materno,  diretamente  da
mama  ou  extraído,  e  nenhum  outro  líquido  ou
sólido, exceto medicamentos.
c) Leite  materno,  diretamente  da  mama,
independente  de  estar  recebendo  qualquer
alimento ou líquido, exceto leite não humano.
d) Leite  materno,  diretamente  da  mama  ou
extraído,  independente  de  estar  recebendo
qualquer  alimento ou líquido,  incluindo leite  não
humano.

26.  Criança  de  três  anos  de  idade  apresenta
quadro  de  dor  abdominal  periumbilical,  diarreia
intermitente  e  emagrecimento.  A  mãe  relata
episódios  de  tosse  não  produtiva.  Nega  febre.
Apesar das péssimas condições de saneamento
em que vive ( casa sem esgoto, brinca perto de
vala negra), a água é tratada e a criança recebe
uma dieta  adequada  devido a  um programa de
apoio  da  prefeitura  local.  Das  parasitoses
intestinais  que  poderiam  estar  relacionadas  ao
caso, aquela que estaria em maior concordância
com  a  clínica  e  os  aspectos  epidemiológicos
citados seria:
a) Oxiuriase
b) Amebiase
c) Estrongiloidíase

d) Ascaridíase

27.  Uma  criança  de  quatro  anos  é  levada  ao
atendimento de urgência com história de febre e
vômitos há 12 horas. Não se estabelecendo um
diagnóstico a partir do exame físico, resolveu-se
colher um líquor tendo o seguinte resultado: 150
células  (50%  neutrófilos  e  50%  linfócitos);
proteínas 45%, glicose 55%. A melhor  conduta,
neste caso seria:
a) Internar e repetir o líquor em 12 horas
b) Iniciar ampicilina,  observar no domicílio e
reavaliar em 24 horas
c) Internar e iniciar a dexametasona
d) Observar  no  domicílio  e  reavaliar  em 24
horas, caso os demais exames sejam normais.

28.  Uma criança de 16 meses,  pesando 14 kg,
estava no banco dianteiro  de um carro com  air
bag.  O  carro  chocou-se  com  outro  veículo  e  a
criança  morreu  pelo  impacto  contra  o  air  bag.
Para evitar o acidente, o ideal seria que a criança
estivesse no banco traseiro:
a) Sentada no colo de um adulto
b) Usando um cinto de três pontos
c) Presa a um assento de bebê virado para
trás
d) Presa a um assento de bebê virado para
frente

29. Mãe com VDRL 1:4 no terceiro trimestre da
gestação não sabe quando adquiriu a sífilis e foi
tratada com 4,8 milhões de unidades de penicilina
benzatina.  A  conduta  com  o  recém  nascido
assintomático  seria  solicitar  o  VDRL no sangue
periférico e diante da positividade do exame:
a) Solicitar  radiografia  de  ossos  longos,
hemograma e análise liquórica.  Na presença de
exames  normais  e  com  impossibilidade  de
garantir o acompanhamento, tratar com penicilina
cristalina.
b) Solicitar  radiografia  de  ossos  longos,
hemograma  e  análise  liquórica.  Tratar  com
penicilina  benzatina  se  houver  garantia  de
acompanhamento
c) Solicitar  radiografia  de  ossos  longos,
hemograma  e  análise  liquórica.  Tratar  o  RN
apenas se o VDRL no sangue estiver  maior  do
que o materno.
d) Tratar  com  penicilina  cristalina  e  não
realizar exames complementares.

30.  Ao  se  utilizar  o  Índice  de  Massa  Corpórea
(IMC)  para  crianças,  o  ponto  de  corte  para
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obesidade  nas  curvas  de  IMC  para  a  idade,
segundo o sexo, é o percentil:
a) 85
b) 90
c) 95
d) 120

31.  Um  lactente  de  12  meses,  alimentando-se
apenas por leite de vaca, é levado ao posto de
saúde  por  dores  nas  pernas.  Ao  exame  está
anêmico, com dor ao manuseio das extremidades
e  permanece  na  posição  em  “pernas  de  rã”
quando  colocada  na  mesa  de  exame.  O
diagnóstico é:
a) Escorbuto
b) Raquitismo
c) Deficiência de vitamina A
d) Deficiência de vitaminas do complexo B

32. Considerando a pielonefrite aguda na infância,
assinale a alternativa CORRETA:
a) Está  associada  a  malformações  do  trato
urinário em cerca de 10% dos casos.
b) Durante  os  primeiros  meses  de  vida
predomina no sexo masculino.
c) A estenose da junção urétero-piélica  é  a
malformação mais comumente associada.
d) A  investigação  de  malformações  através
de exames radiológicos deve ser realizada após o
segundo episódio.

33.  Uma menina de seis  meses é levada a um
pronto-socorro com história de ter caído do berço
ao tentar  pular  por cima de uma grade que era
alta. A menina paresentava hematoma em tronco
e fratura em metáfise proximal da tíbia esquerda.
Após o atendimento, o médico deve:
a) Encaminha-la  para  exame  de  corpo  de
delito no Instituto Médico Legal.
b) Internar e notificar ao Conselho Tutelar a
suspeita de maus tratos físicos.
c) Alertar  a  sua  mãe  para  que  fique  mais
atenta contra acidentes.
d) Orientar  que sua mãe desça a grade do
berço.

34. Considerando-se a asma brônquica, assinale
a alternativa INCORRETA:
a) A  radiografia  de  tórax  não  necessita  ser
feita de rotina em toda e qualquer crise.
b) Caracteriza-se  por  crises  reversíveis  de
broncoespasmo.
c) Os  sibilos  podem  estar  ausentes  nos
casos graves.

d) São exemplos de classes de drogas para
tratamento  de crises  graves:  os  cromonas e  os
modificadores de leucotrienos.

35.  Criança  de  sete  anos  de  idade  aparece
subitamente com lesão eritematosa confluente no
rosto,  que  piora  pela  manhã  e  no  sol,  sem
nenhuma outra queixa.Refere ter comido camarão
há cinco dias e há dez dias teve febre por um dia,
tendo  tomado  dipirona.  Ao  exame,  além  do
eritema  no  rosto  apresenta  exantema  macular,
tênue  confluente,  na  região  proximal  dos
membros.  O provável  diagnóstico  é de infecção
pelo:
a) Vírus da hepatite A
b) Vírus de Epstein-Barr
c) Parvovírus B19
d) Estreptococo beta-hemolítico do Grupo A,
produtor de eritrotoxina

36. Uma menina senta-se sem apoio, mas ainda
não engatinha, segura e transfere objetos de uma
mão para a outra e os leva a boca, mas ainda não
faz movimentos de pinça; quando o objeto sai de
seu  ângulo  de  visão,  não  o  procura;  responde
diferentemente a pessoas familiares e estranhas,
mas  ainda  não  fala  nenhuma  palavra;  imita
pequenos gestos e brincadeiras,  mas ainda não
dá  “tchau”  nem  bate  palmas.  O  nível  de
desenvolvimento desta menina está mais próximo
de:
a) Cinco meses
b) Sete meses
c) Nove meses
d) Doze meses

SAÚDE COMUNITÁRIA

37.  Em  relação  à  triagem  metabólica  neonatal
preconizada  pelo  Ministério  da  Saúde,  são
apresentadas as assertivas a seguir:
I. Todo RN deve ser rastreado para fenilcetonúria,
hipotireoidismo e hemoglobinopatia.
II.  Como rotina,  devem ser solicitados testes de
triagem  para  fibrose  cística,  galactosemia  e
tirosinemia,anemia megaloblástia.
III.  A coleta de sangue para os testes deve ser
feita  a  partir  do  primeiro  dia  de  vida,  até  no
máximo 3 meses de vida.
Qual é a alternativa correta?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e III.
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38.  O  câncer  de  colo  de  útero  é  a  segunda
neoplasia  mais  comum  entre  as  mulheres  no
mundo. Tendo em vista sua importância em saúde
pública,  são  apresentadas  as  seguintes
assertivas:
I. Apresenta crescimento rápido e silencioso, com
fase  pré-clínica  sintomatica,  quando  as  lesões
precursoras  podem  ser  detectadas  através  de
exame citopatológico.
II.  A  imunossupressão,  a  baixa  condição  sócio
econômica,múltiplos parceiros são fatores de risco
para o seu desenvolvimento.
III.  O  exame  citopatológico,  pela  efetividade  na
detecção precoce desta neoplasia associado aos
tratamentos nos estágios iniciais da doença, reduz
substancialmente a sua incidência.
Qual é a alternativa correta?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e III.

39. As unidades de saúde da família monitoram
continuamente o estado de saúde da população
de seu território atendendo a um dos princípios de
atenção primária que é de sua responsabilidade.
O  mapeamento  da  área,  o  cadastramento  de
pacientes e a identificação das famílias de risco
são aribuições principais do:
a) médico.
b) enfermeiro.
c) técnico de enfermagem.
d) agente comunitário de saúde.

40.  Quando no Sistema de Saúde privilegiamos
as ações curativas em detrimento das ações de
promoção  e  prevenção,  qual  diretriz  básica  do
Sistema  Único  de  Saúde  estamos
desconsiderando?
a) Universalidade.
b) Integralidade.
c) Descentralização.
d) Participação popular

41. Homem, 38 anos, pedreiro, procura UBS por
primeiro  episódio  de  dor  lombar  irradiada  para
região sacra há 48 horas. Apresenta contratura da
musculatura  paravertebral  lombar,  com  força  e
reflexos normais. Qual é a conduta CORRETA?
a)  Orientar  exercícios  posturais  e  solicitar
Ressonância magnética de coluna
b) Fornecer atestado por incapacidade temporária
e
recomendar troca de função laboral.

c)  Recomendar  repouso  no  leito  por  07  dias  e
prescrever
vitamina B12 injetável.
d)  Indicar  tratamento  conservador  sintomático  e
orientar
medidas termo-cinesioterápicas.

42.  Considerando  a  dengue  como  problema  de
saúde  pública  no  Brasil,  são  apresentadas  as
seguintes assertivas:
I.  A  transmissão  ocorre  através  da  picada  do
mosquito Aedes aegypti.
II.  A maior prevalência da doença ocorre no Sul
do Brasil.
III. Está recomendada a vacinação de contatos de
pacientes com a forma hemorrágica da doença.
Qual é a alternativa correta?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e III.

43. Mulher,  40 anos, refere que sofreu agressão
física  do  marido.  Ao  exame,  apresenta
hematomas em diferentes fases de resolução. Em
relação  a  esta  situação,  são  apresentadas  as
assertivas a  seguir.
I.  A  agressão  física  é  a  forma mais  comum de
violência  contra  mulheres,  geralmente  praticada
por parentes distantes.
II. Este tipo de violência limita-se às pessoas que
estão vinculadas por laços de parentesco.
III.  A  violência  doméstica  ocorre  na medida  em
que as relações entre os indivíduos se constroem
ou  se  delimitam  de  forma  assimétrica,sendo
muitas vezes subnotificada no Sistema Único de
Saúde.
Qual é a alternativa correta?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.

44. Primigesta, 22 anos, 25 semanas de gestação
realiza  pré-natal  regularmente  na  UBS.  Está
assintomática e não tem antecedentes mórbidos.
Encontra-se  em  bom  estado  geral,  edema  de
membros inferiores 2+/4+, PA 150/100mmHg (em
posição sentada), altura uterina 25cm, batimentos
cárdio-fetais  144bpm.  Que  medidas  adequadas
devem ser tomadas?
a)  Tratar  a  crise  hipertensiva  com  captopril  e
manter o acompanhamento pré-natal na UBS.
b)  Iniciar  tratamento  anti-hipertensivo  com
hidroclorotiazida e encaminhar a paciente para o
ambulatório de pré-natal de alto risco.
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c) Realizar nova medida da PA após repouso e,
se mantiver-se alterada, encaminhar para exames
laboratoriais para rastreio de pré-eclâmpsia.
d) Orientar repouso, controle diário da PA durante
60 dias e no retorno solicitar exames laboratoriais
para rastreio de pré-eclâmpsia.

45.  Homem,  53  anos,  assintomático,  está  em
tratamento  para  HAS  com  doses  convencionais
de  hidroclorotiazida  25  mg,  propranolol  40mg e
anlodipina  10  mg  há  6  meses.  Os  níveis
pressóricos  prévios  ao  tratamento  eram  de
180/110mmHg  e  agora  várias  medidas  são  de
100/60 mmHg. A frequência cardíaca está normal
e  há  edema ++/4+  em  Membros  inferiores,com
queixa  de  fogachos  eventuais.  ECG  e  demais
exames normais. Qual a conduta mais adequada?
a) Manter o esquema terapêutico, pois o paciente
está bem controlado e com exames normais.
b)  Manter  o  esquema terapêutico  e  acrescentar
AAS profilático.
c) Reduzir dose de anlodipina e verificar PA e FC
durante uma semana.
d) Reduzir dose de propanolol e verificar PA e FC
em duas semanas.

46.  Mulher,  38  anos,  hígida  e  assintomática
comparece  à  unidade  de  saúde  de  família
preocupada  com  a  morte  de  uma  vizinha  por
complicações de aids. Tomou conhecimento que
seu marido mantinha relacionamento  íntimo com
tal vizinha. Qual a conduta mais adequada para
esta paciente?
a)  Solicitar  sorologia  anti-HIV,  VDRL  e
marcadores  virais  para  hepatite  B  e  aconselhar
uso de condom.
b) Orientá-la para observação quanto ao eventual
surgimento  de  sintomas  e,  em  caso  negativo,
retornar em 3 meses.
c)  Realizar  sorologia  anti-HIV  e  VDRL,
citopatológico de colo de útero e mamografia.
d)  Receber  orientação  do  profissional  de  saúde
antes  de realizar  o anti-HIV,  aconselhar  uso de
condom, solicitar citopatológico de colo de útero.

47.  A Lei  8.142,  de 28/12/1990,  dispõe sobre a
participação da comunidade na gestão do Sistema
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais  de  recursos  financeiros  na
área da saúde e dá outras providências.
Levando-se em consideração essa lei, assinale a
alternativa incorreta.
a)  A representação dos usuários nos Conselhos
de  Saúde  e  conferências  será  paritária   em
relação ao conjunto dos demais segmentos.
b)  A  Conferência  de  Saúde  reunir-se-á  a  cada
quatro  anos  com  a  representação  dos  vários

segmentos  sociais,para  avaliar  a  situação  de
saúde e propor as diretrizes para a formulação da
política de saúde nos níveis correspondentes.
c) O Conselho de Saúde tem caráter permanente
e consultivo e punitivo.
d) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado
composto  de  representantes  do  governo,
prestadores de serviço e profissionais de saúde e
usuários.

48.  A Lei  8.080,  de 19/9/1990,  dispõe sobre as
condições  para  a  promoção,  proteção  e
recuperação  da  saúde,  a  organização  e  o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências. Em seu capítulo II, que trata
dos  Princípios  e  Diretrizes  do  SUS,  estão
incluídos os seguintes princípios, EXCETO:
a) participação da comunidade;
b) universalidade;
c) Integralidade da assistência;
d)  centralização  político-administrativa,  com
direção única .

49 Os autores Franco e Merhy (2005) referem que
o  atual  modelo  de  assistência  à  saúde  se
caracteriza  como  “produtor  de  procedimentos”.
Isso significa dizer que:
a) é um processo de trabalho centrado na lógica
instrumental, na maquinaria;
b) os serviços se dão a partir da clínica exercida
por  um  médico,  o  qual  utiliza,  principalmente,
tecnologias leves;
c) o médico trabalha com equipe multidisciplinar e
utiliza,  principalmente,  abordagens  mais
relacionais;
d) é um modelo assistencial de atenção com base
na  promoção,  proteção,  diagnóstico  precoce,
tratamento e recuperação da saúde.

50.  Sobre  educação  em  saúde,  pode-se  dizer,
teoricamente,  que  o  momento  atual  tem  como
principal objetivo:
a) informar sobre regras e normas para um “viver
higiênico;
b)  educar  as pessoas,  pois  a maior parte delas
não tem informações sobre saúde;
c)  construir  uma  autonomia  de  decisão  com
interação  dos  saberes,  em  uma  visão
multidimensional dos sujeitos;
d)  deve  ser  baseada  exclusivamente  em
conteúdos  científicos,  visando  à  mudança  de
comportamento por meio da informação. 

51.  A  Declaração  de  Alma  Ata,  de  1978,
identificou que os cuidados primários de saúde:
I - Devem ter em vista os principais problemas de
saúde  da  comunidade,  proporcionando  serviços
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de  proteção,prevenção,  cura  e  reabilitação,
conforme as necessidades.
II - Incluem, pelo menos, educação, no tocante a
problemas prevalecentes de saúde e aos métodos
para  suaprevenção  e  controle;  promoção  da
distribuição de alimentos e da nutrição apropriada,
provisão  adequada  deágua  de  boa  qualidade  e
saneamento básico; cuidados de saúde materno-
infantil, inclusive planejamentofamiliar, imunização
contra  as  principais  doenças  infecciosas;
prevenção  e  controle  de  doenças
localmenteendêmicas;  tratamento  apropriado  de
doenças  e  lesões  comuns  e  fornecimento  de
medicamentos essenciais.
III  -  Devem ser apoiados por sistemas privados,
funcionais  e  mutuamente  amparados,  levando  à
progressiva melhoria dos cuidados específicos de
saúde e dando prioridade aos trabalhadores.
Em relação aos itens acima, assinale a alternativa
CORRETA.
a) Somente o item I é correto.
b) Somente o item II é correto.
c) Somente o item III é correto.
d) Os itens I e II são corretos.

52. São elementos da Atenção Primária à Saúde
(APS), EXCETO:
a) Acessibilidade 
b) Uso de uma clínica holística.
c)Longitudinalidade..
d)  Somente  realiza  ações  de  promoção  e
prevenção,nada relacionado a parte curativa.

53.  Assinale  a  alternativa  que não faz parte  do
processo de trabalho de saúde da família.
a)  Promoção  e  estimulo  à  participação  da
comunidade no controle social, no planejamento,
na execução e na avaliação das ações.
b) Atuar nos problemas de saúde da população
com ênfase somente   naqueles  que demandem
atendimentoespecializado.
c) Prática do cuidado familiar ampliado, efetivado
por  meio  do  conhecimento  da  estrutura  e  da
funcionalidade  das  famílias,  o  que  visa  propor
intervenções que influenciem os processos saúde-
doença dos indivíduos, das famílias e da própria
comunidade.
d)  Trabalho  interdisciplinar  e  em  equipe,
integrando  áreas  técnicas  e  profissionais  de
diferentes formações.

54. Sobre visita domiciliar, pode-se afirmar que:
a) é uma estratégia utilizada também no Saúde da
Família, visando a um atendimento integral;
b)  é uma ferramenta  somente da da Estratégia
Saúde da Família;

c) é função única do agente comunitário de saúde,
que faz uma ponte entre as equipes e os usuários;
d) é dedicada apenas às pessoas com limitação
física  para  irem  até  uma  Unidade  Básica  de
Saúde.

CIRURGIA

55. Vários sistemas estão envolvidos na resposta
do  paciente  ao  trauma  cirúrgico.  Dentre  eles,
aquele  que,  quando  patente,  fundamentalmente
determina maior taxa de sobrevida após cirurgias
complexas é o:

a) Renal
b) Hepático
c) Cardíaco
d) Pulmonar

56.  A causa mais  comum de insuficiência  renal
aguda pós-operatória é:

a) Necrose tubular aguda
b) Nefrocalcinose
c) Nefrite intersticial aguda
d) Nefrite glomerular aguda 

57.  A  alteração  do  equilíbrio  ácido  -  base,  que
ocorre  com  maior  frequência  em  pacientes
portadores de tumor viloso do cólon, é:
      a) alcalose respiratória

b) alcalose metabólica
c) acidose respiratória

       d) acidose metabólica

58. O tratamento imediato a ser realizado na sala
de  emergência,  em  casos  de  traumatismos
torácicos,  nos  quais  ocorreu  tamponamento
pericárdico é:

a) Esternotomia mediana
b) Pericardiocentese
c) Ligadura da carótida interna
d) Drenagem pleural em selo d'àgua

59.  Pacientes  que  fazem  uso  de  bebidas
alcoólicas, após apresentarem episódios severos
de  vômitos,  são  acometidos  de  hemorragia
digestiva alta. Uma hipotese diagnostica que deve
ser aventada nestes casos é:

a) hemoptise;

b) síndrome de Mendelson;

c) perfuração de úlcera gástrica;

d) síndrome de Mallory-Weiss.
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60. Paciente do sexo masculino, 40 anos, sofreu
queimaduras  de  segundo  e  terceiro  graus  em
membro  inferior  direito,  abrangendo  toda  a
circunferência  do  mesmo.  Após  24  horas  de
evolução, apresentou edema intenso das lesões,
diminuição do enchimento capilar distal, cianose,
parestesia,  dor de forte intensidade.   A conduta
imediata que se deve tomar é:

a) amputação do membro; 

b) exploração vascular;

c) doplermetria e escarotomia, com fasciotomia,
se necessário;

d) conduta expectante;

61.  A  presença  de  aerobilia,  em  radiografia
simples de abdome, traduz, na maioria dos casos,
fistula entre a vesícula com o seguinte órgão:

a) Íleo

b) Cólon

c) Jejuno

d) Duodeno

62.  Uma  paciente  após  ser  submetida  a  uma
mastectomia  radical  modificada  devido  a  uma
neoplasia  maligna  da  glândula,  apresentou,  no
pós-operatória, dificuldade para realizar elevação
do braço acima da horizontal,  havendo também
uma  deformidade  importante  no  contorno  do
tórax.  Qual  estrutura  anatômica  provavelmente
lesada no procedimento?

a) Nervo toracico longo

b) Nervo toracico dorsal

c) Nervo peitoral mediano

d) Nervo axiliar

63. Paciente com história prévia de tumoração em
flanco direito, arredondada, superfície lisa, móvel
e que se desloca para região mesogástrica. Esta
tumoração surge e desaparece sem relação com
esforços  ou  repouso.  Há  alteração  de  trânsito
intestinal e hematoquezia eventuais. Este quadro
clínico é compatível com o diagnóstico de:

a) Síndrome de Peutz Jeghers.

b) Diverticulite de Meckel.

c) Intussuscepção.

d) Hérnia de Spigel.

64.  Qual  o  limite  anatômico  para  definir  se  o
quadro de obstrução intestinal é alto ou baixo?

a) Ângulo de Treitz

b) Válvula íleo-cecal

c) Piloro 

d) Cárdia

65.  Paciente  com  62  anos  apresenta  grande
distensão  abdominal  e  dispnéia.  Radiografia
mostra  enorme  dilatação  do  cólon  delgado
praticamente  normal.  A  providência  mais
importante consiste em:

a) Reposição hidroeletrolítica

b) Laxativo

c) Intubação nasogástrica

d) Jejunostomia

66. Após ter sido trazido pelo Corpo de Bombeiros
em um salvamento  de  um incêndio  de  grandes
proporções,  criança  de  5  anos  de  idade  é
diagnosticada como tendo 60% da área corporal
queimada  e  transferida  para  o  Centro  de
Tratamento  de  Queimados  onde  é  iniciado
ressuscitação de fluidos. O intensivista de plantão
deverá acompanhar  a reposição volumétrica por
meio: 
a) da pressão arterial 
b) da pressão venosa central 
c) da pressão arterial média 
d) do débito urinário

67.  Durante  a  realização  de  esplenectomia,  a
ligadura  dos  vasos  curtos,  próxima   do  pólo
superior  do  braço  deve  ser  efetuada  com  toda
atenção.
a) Esplenose
b) Fístula gástrica
c) pancreatite aguda
d) Isquemia colônica

68.  Um  paciente  apresenta  ausência  de  fáscia
posterior  do  músculo  reto  abdominal,  abaixo  da
linha de Douglas.  Neste Caso,  o tipo de hérnia
que mais provavelmente ela poderá apresentar é
a: 

a) De linha semilunar
b) Epigástrica 
c) Isquiática
d) do triângulo de Hasselbach
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69.  Paciente  com dor  em FIB,  febre  e  sinal  de
Blumberg positivo é levado a cirurgia e o apêndice
está normal. É menos provavel que apresente:
a) Diverticulite cercal
b) Cisto de ovário roto
c) Tuberculose de íleo
d) Diverticulite de Meckel

70. Identifique a opção que relaciona os principais
sinais clínicos que sugerem encarceramento nas
hérnias paraesofagicas:
a) Vômitos biliares e taquicardia
b) Hipertemia e hipotensão arterial
c) disfagia e sangramento
d) efisema subcutâneo e hipotensão arterial

71.  A  trombose  venosa  profunda  dos  membros
inferiores tem como principal fator desencadeante
a seguinte tríade (tríade de virchow):
a) estase  sangüínea,  lesões  da  íntima  dos

vasos, hipercoagulabilidade sangüínea;

b) estenose  arterial,  trombos  vermelhos,
hipercoagulabilidade sangüínea;

c) hipocoagulabilidade  sangüínea,  lesão  da
adventícia, estenose do vaso;

d) coagulação  intravascular  disseminada,
choque, infecção;

72.  A  complicação  respiratória  mais  comum  no
pós-operatório  imediato  de  um  paciente
submetido à anestesia geral é:

a) abscesso pulmonar

b) empiema pleural

c) atelectasia pulmonar

d) pneumotórax

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

73.  Representa  contra-indicação  absoluta  para
terapia de reposição hormonal, EXCETO:

a) Neoplasias  malignas  de  mama  e
endométrio diagnosticadas ou suspeitas.

b) Enxaqueca.
c) Hepatopatia severa ativa.
d) Sangramento  genital  anormal  de  causa

desconhecida.

74.  Todas  são  características  ultra-sonográficas
de  massas  anexiais  que  sugerem  benignidade,
EXCETO:

a) Diâmetro menor que 8cm.
b) Ausência de vegetação intra-cística.
c) Presença  de  septações  e  vegetações

intracísticas.
d) Unilobular.

75. O atendimento imediato de uma DST é uma
ação curativa  e preventiva  da transmissão e do
surgimento  de  outras  complicações.  Para
propiciar  o  diagnóstico  precoce  e  tratamento
imediato,  propõe-se  o  uso  da  abordagem
sindrômica,  que,  baseado  na  literatura,  é  muito
eficiente  nos  casos  das  úlceras  genitais.  No
fluxograma das úlceras genitais devemos lembrar
das seguintes patologias:

a) Cancro  duro,  cancro  mole,  gonorréia,
donovanose e herpes genital.

b) Cancro  duro,  cancro  mole,  sífilis,
donovanose e herpes genital.

c) Cancro  duro,  candidíase,  gonorréia  e
herpes genital.

d) Candidíase, gonorréia e herpes genital.

76. A notificação nos casos de violência é:
a) Compulsória
b) Aleatória
c) Ilegal
d) Desnecessária

77.  Retenção  urinária  associada  à  sinéquia  de
pequenos lábios é:

a) Frequente
b) Não ocorre
c) Rara
d) nenhuma das alternativas acimas

78.  A  infecção  pelo  papilomavírus  humano  é  a
DST de etiologia viral mais freqüente e pode, na
sua  forma  clínica  condilomatosa,  apresentar
verrugas  anogenitais  únicas  ou  múltiplas  de
tamanho variável que necessitam de tratamento.
Qual, entre as drogas aaixo, podemos utilizar para
o tratamento do HPV na  gravidez?

a) Podofilotoxina creme 0,15%.
b) Ácido tricloroacético a 80-90%. 
c) Imiquimode (imidazolquinolina) creme 5% .
d) Interferon.

79. No manejo ativo do 3o período do trabalho de
parto todas as medidas abaixo são importantes na
prevenção da hemorragia pós-parto, EXCETO :

a) Massagem do fundo uterino.
b) Utilização de drogas uterotônicas.
c) Retirada manual da placenta.
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d) Tração controlada do cordão.

80. Paciente 22 anos foi admitida na maternidade
em  período  expulsivo.  A  seguir,  ocorreu  parto
vaginal eutócico sem intercorrências. No terceiro
dia de puerpério, a paciente referia dor abdominal,
ao exame físico apresentava temperatura 38,7º C,
taquicardia,  útero  hipoinvoluído  e  loqueação
purulenta.
Qual  o  diagnóstico  mais  provável  para  esta
paciente?

a) Tromboflebite pélvica puerperal.
b) Endometrite.
c) nfecção da episiotomia.
d) Fasciite necrosante.

     

81.  Durante  a  gravidez  podemos  encontrar,
EXCETO :

a) Náuseas e vômitos
b) Sopro cardíaco sistólico
c) Hidronefrose
d) Menor  produção  de  muco  pelas  células

glandulares da endocérvice

82. Podemos afirmar que, EXCETO:
a) É importante o uso de meias compressivas
durante a gravidez.
b) O  melhor  momento  para  o  rastreio  do
diabetes  gestacional  está  entre  24-28
semanas.
c) A gestante deve alimentar-se várias vezes
ao dia e em poucas quantidades.
d) Não encontramos alterações significativas
na hipófise durante a gravidez.

83. Paciente G3 P3, apresentou hemorragia pós
parto após trabalho de parto prolongado. Qual a
causa  mais  provável  da  hemorragia  pós-parto
desta paciente?

a) Retenção de placenta.
b) Atonia uterina.
c) Laceração cervical.
d) Laceração vaginal.

84. Indicações para uso de imunoglobulina anti Rh
em pacientes  Rh  negativo  não-sensiilizada  com
parceiro Rh positivo:

a) RN Rh positivo. 
b) Após  procedimento  invasivo
(amniocentese, cordocentese). 
c) Todas as alternativas acima.. 
d) Sd.  hemorrágica  durante  a  gestação
(placenta prévia, DPP)

85.  Qual  das  alternativas  abaixo  não  esta
relacionada  ao  quadro  clínico  do  abcesso
periareolar recidivante?

a) Hiperemia do complexo areolopapilar
b) Dor periareolar
c) Retração da papila
d) Fluxo papilar bilateral de aspecto viscoso

86.  Qual  o  tratamento  inicial  mais  aceito  para
mastalgia?

a) Vitamina E
b) Orientação verbal
c) Tamoxifeno
d) Análogo de GnRH

87. No Câncer de mama e gravidez: 
a)  A  interrupção  da  gravidez  está  indicada  na
maioria dos casos. 
b) A interrupção dever ser indicada antes da 12ª
semana. 
c)  A  interrupção  da  gravidez  não  melhora
prognóstico. 
d)  A  interrupção  está  indicada  quando  existir
indicação de radioterapia. 

88.  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
no  parênquima  relacionada  à  ruptura
extracapsular. 

d) O  rastreamento  mamográfico  é
prejudicado pelo implante 

89.  Quais  exames  hormonais  devem  ser
solicitados numa avaliação inicial de paciente com
ginecomastia? 

a) FSH, LH, E2, Progesterona. 
b) Testosterona, Prolactina, T4 livre, TSH. 
c) E2, Prolactina, DHEA, androstenidiona. 
d) HCG, LH, Testosterona, E2. 

90.  A  principal  crítica  ao  rastreamento
mamográfico em mulheres entre 40 e 49 anos é: 

a) Não há alteração na mortalidade 
b) Menor eficácia e maiores custos 
c) Não há alteração no tamanho das cirurgias
d) Ocorre piora no prognóstico.


