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HOSPITAL ADVENTISTA SILVESTRE 

PROVA GERAL DE SELEÇÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

04 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

 

1) Jovem de 23 anos, professora de creche, refere não ter mais “energia” para lhe dar com as crianças. Além disso, 

vem sentindo importante cansaço para as atividades físicas que costumava fazer. Ao exame parece hipocorada, 

tireóide palpável e tópica. Após o resultado de exames laboratoriais, identificada uma anemia. A cinética de ferro 

mostrava: ferritina 12, Saturação de tranferrina 8%. Diante do caso, assinale a sequência de exames mais indicada para 

investigação diagnóstica. 

 

A) Cápsula endoscópica, colonoscopia, tomografia 

B) Colonoscopia, endoscopia, cápsula endoscópica 

C) Colonoscopia, endoscopia, tomografia 

D) Endoscopia, colonoscopia, tomografia 

E) Endoscopia, colonoscopia, cápsula endoscópica. 

 

2) Paciente 66 anos, transplantado hepático de longa data, em uso de tacrolimus e micofenolato, refere quadro de 

astenia intensa durante suas caminhadas matinais. O quadro se intensificou ao longo de uma semana, apresentando 

febre de 38,8 graus, que fez o paciente comparecer ao serviço de emergência. Ao exame: acordado, orientado, 

hipocorado (3+/4+), anictérico, taquipneico. PA 90x60 mmHg, FC 112 bpm, SpO2 90%. Ausculta respiratória com 

discretos estertores. Ritmo cardíaco regular, com sopro pancardíaco. Realizada TC de tórax que identificou infiltrado 

alveolar difuso. Iniciado antibiótico, hidratação venosa. Durante procedimento de intubação orotraqueal houve saída 

de quantidade maciça de sangue. Evoluiu com surgimento de grande quantidade de púrpuras principalmente em tronco 

e abdome. Nas hemoculturas coletadas, surgimento de bacilos gram-negativos. A técnica do laboratório solicita a 

presença do plantonista, pois identifica um achado incomum no lavado broncoalveolar coletado (figura abaixo). 

Diante do quadro, assinale a principal hipótese diagnóstica: 

 

 
 

A) Toxoplasmose aguda 

B) Hiperinfecção por estrongilóide 

C) Leishmaniose visceral 

D) Aspergilose broncopulmonar 

E) Histoplasmose 

 

 

 

 

 

 

O CASO CLÍNICO A SEGUIR APLICA-SE ÀS QUESTÕES 3 E 4: 

 

Homem de 58 anos, transplantado hepático há 1 ano, referindo quadro de início há 2 semanas de febre baixa diária, 

astenia importante, hiporexia, cefaleia holocraniana constante. Em atendimento no ambulatório, comparece com os 

seguintes exames laboratoriais: Hb 10,5 / Htc 30% / Leucócitos 126.000 / Plaquetas 145.000 / PCR-t 0,2.  
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3) Assinale o exame que melhor esclarece a principal hipótese diagnóstica. 

 

A) Punção lombar 

B) Tomografia de crânio 

C) Tomografia de abdome com contraste 

D) Biópsia de medula óssea 

E) Ressonância de crânio 

 

4) Após o diagnóstico, o paciente apresentou durante o tratamento surgimento de lesões cutâneas eritematosas 

papulares, infiltrativas, algumas coalescendo, dolorosas em pescoço e membro superior esquerdo. As lesões foram 

biopsiadas e demonstraram infiltrado neutrofílico em derme. Diante disso, assinale a principal hipótese diagnóstica: 

 

A) Síndrome de Sneddon 

B) Síndrome de Stevens-Johnson 

C) Síndrome de Sweet 

D) Sarcoidose 

E) Eritema nodoso 

 

5) Homem de 57 anos, hipertenso, diabético, portador de doença renal crônica em terapia substitutiva por hemodiálise 

há cerca de 6 anos. Durante sessão, refere precordialgia típica. Apresentou aumento dos marcadores de necrose do 

miocárido, sem alteração eletrocardiográfica. Assinale a alteração mais provável que, mantida ao longo do tempo, 

deve ter contribuído para o evento: 

 

A) Cálcio 10,5 e Fósforo 7,0 

B) Cálcio 4,0 e Fósforo 5,0 

C) Cálcio 3,0 e Fósforo 6,0 

D) Potássio 6,0 e Fósforo 6,0 

E) Potássio 7,0 e Fósforo 7,0 

 

6) Mulher de 60 anos compareceu à consulta medica trazida por sua sobrinha por queixa de aumento do volume 

abdominal nas últimas 2 semanas. Refere problemas sociais importantes, vive sozinha, sem filhos. Há uma semana 

compareceu a uma emergência onde foi submetida à uma paracentese para alívio do aumento do volume abdominal. 

Nega conhecer resultados sobre análise, sendo liberada logo após o procedimento. Não apresenta estigmas de doença 

hepática crônica. Durante o exame do abdome, você identifica uma alteração dos semicírculos de Skoda, que 

apresentam a convexidade voltada para cima. Assinale a melhor hipótese diagnóstica: 

 

A) Cirrose hepática 

B) Síndrome de Budd-Chiari 

C) Câncer de ovário 

D) Esquistossomose hepatoesplênica 

E) Venopatia portal obliterativa 

 

 

7) Um paciente de 70 anos, portador de doença renal crônica, foi internado para realização de colectomia por tumor 

coloretal. No quarto dia de internação, ainda no período pré-operatório, paciente evoluiu com dispnéia súbita. Ao 

exame, apresentava-se ansioso, com turgência jugular, taquicardico e hipotenso. Havia um edema assimétrico de 

membros inferiores, com empastamento importante no membro direito.  

Diante da principal hipótese, assinale a alteração no exame cardiovascular que pode estar mais correlacionada com a 

hipótese diagnóstica: 

 

A) P2 > A2 

B) Sopro sistólico em foco pulmonar 

C) Desdobramento fixo de B2 

D) Sopro sistólico em foco aórtico 

E) Sopro sistólico em foco mitral 
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8) Homem de 30 anos, sem comorbidades, refere idas sucessivas à emergência para analgesia por cólica nefrética. 

Refere nefrolitíase diagnosticada há cerca de 5 anos. Nega uso de medicações, exceto por uma prescrição de 

colecalciferol 5.000U por dia, segundo ele para “reforço da imunidade”. Na história familiar, possui pai e irmão com 

nefrolitíase. Os exames de investigação da causa apresentam: Cálcio sérico 9,0 mg/dl; fósforo 5,0 mg/dl; bicarbonato 

23 mmol/L; vitamina D 47 ng/ml; ácido úrico 5,4 mg/dl; urina de 24h com ácido úrico 600mg (VR: <800); cálcio 

400mg (VR: 100-300); citrato 400mg (VR: 300-900); oxalato 20mg (VR: 07-44). Diante da principal hipótese 

diagnóstica, assinale o melhor tratamento: 

 

A) Furosemida 

B) Espironolactona 

C) Hidroclorotiazida 

D) Acetazolamida 

E) Citrato de potássio 

 

9) Homem, 59 anos, atleta, sem comorbidades, admitido em emergência com história de dores ósseas há cerca de 2 

meses, fadiga intensa de início há cerca de 5 dias, com singultos associados a náusea e vômitos. Nega febre. Em 

laboratório da admissão, encontra-se Cr 3,3, U 177, K 6,1, Ca 14, Mg 2,0. EAS sem proteinúria. Urina 24h com 

proteinúria 3,2g. Qual o diagnóstico mais provável? 

 

A) Rabdomiolise 

B) Síndrome Hemolítico-Urêmica 

C) Mieloma Múltiplo 

D) Crioglobulinemia 

E) Leptospirose 

 

10) Mulher de 68 anos, hipertensa, diabética, tabagista com carga tabágica de 80 maços-ano, internada com quadro 

pulmonar iniciado há 4 dias, evoluindo com piora progressiva. Na emergência, a paciente apresentava-se 

taquidispnéica, com rebaixamento do nível de consciência, cianose, baqueteamento digital. PA 100x50 mmHg, FC 

112 bpm, murmúrio vesicular globalmente reduzido, com estertores crepitantes em ápice esquerdo. Ritmo cardíaco 

regular, com P2 > A2. Apresentava ritmo respiratório com tempo expiratório prolongado, utilizando musculatura 

abdominal e tiragem intercostal. Qual alternativa traz a melhor conduta a ser tomada? 

 

A) Intubação orotraqueal, antibiótico, corticoterapia sistêmica 

B) Intubação orotraqueal, anticoagulação plena, antibiótico 

C) Intubação orotraqueal, betabloquador venoso, diurético 

D) Ventilação não-invasiva, antibiótico, corticoterapia sistêmica 

E) Ventilação não-invasiva, betabloquador venoso, diurético 

 

11) Homem de 49 anos, portador de cardiopatia chagásica em preparo para transplante cardíaco, ex-tabagista de 30 

maços-anos, tendo parado há 7 anos, sempre acompanhado e apresentando-se em classe funcional III da NYHA. 

Refere, no entanto piora nos últimos dias da dispnéia, que se apresentava em repouso, associado a quadro de febre 

baixa diária. Vinha em uso de Furosemida 40mg, Espironolactona 25mg, Amiodarona 200mg, Losartan 50mg. Negava 

descontinuidade dos medicamentos. Paciente foi internado, sendo submetido a terapêutica para insuficiência cardíaca 

descompensada, além de antibioticoterapia, porém sem melhora. Em TC de tórax, evidenciado espessamento de septos 

interlobulares com áreas de infiltrados em “vidro-fosco”. Diante do quadro, o paciente foi submetido à biópsia 

pulmonar, sendo evidenciada pneumonia intersticial crônica não específica, com moderado infiltrado inflamatório 

mononuclear no septo alveolar e abundante número de macrófagos nos espaços alveolares. Em lavado bronco-

alveolar, presença de células espumosas. 

Diante do diagnóstico, assinale a conduta mais importante a ser tomada: 

 

A) Iniciar ciclofosfamida 

B) Iniciar plasmaférese 

C) Suspender espironolactona 

D) Suspender amiodarona 

E) Suspender losartana 
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12) Paciente de 70 anos, hipertenso, diabético, com história de hemiparesia direita iniciada às 9h da manhã. Nega 

outros sintomas. Buscou atendimento médico, sendo atendido às 16h, momento em que foi internado para assistência. 

Ressonância magnética de crânio evidenciou um mismatch clínico-radiológico, com pouca alteração de imagem. 

Diante do quadro, assinale a melhor conduta e sua justificativa: 

 

A) A trombólise está indicada, uma vez que o quadro iniciou há menos de 12h 

B) A trombectomia está indicada, pois o atendimento encontra-se entre 6-24h 

C) A trombólise está contra-indicada pois há um mismatch clínico-radiológico 

D) A trombectomia está contra-indicada pois há um mismatch clínico-radiológico 

E) A trombólise está contra-indicada pois há mais de 1,5h do início do quadro. 

 

13) Um paciente apresentou hiponatremia em um resultado laboratorial. As seguintes opções podem explicar o 

resultado, exceto: 

 

A) hiperglicemia 

B) uso de terlipressina 

C) hipotireoidismo 

D) SIAD 

E) uso de furosemida 

 

14) Mulher 48 anos, dona de pastelaria, procura atendimento com história de anestesia em região torácica há cerca de 

10 dias, bilateral, evoluindo com vertigem e náuseas. Há cerca de uma semana, queixa-se de turvação visual e 

progressiva perda da acuidade, com dor à mobilização de ambos os globos oculares. Internada para investigação. 

Refere ter hipotireoidismo, em uso regular de Levotiroxina 75mcg. Nega HAS ou DM. Portadora de síndrome de 

Sjogren. Assinale a alternativa que inclui a provável doença do caso e sua prova diagnóstica: 

 

A) Doença de Devic, com Anti-aquaporina 4 positivo 

B) Doença de Meniere, com Anti-aquaporina 4 positivo 

C) Demência Vascular, com áreas de infarto em RM de crânio 

D) Vertigem posicional paroxística benigna, com Dix-Hallpike positivo 

E) Linfoma do SNC, com compressão do quiasma óptico em RM de crânio 

 

 

15) Paciente com relato de 3 episódios prévios de pancreatite, sem evidência de litíase biliar em sucessivas 

investigações. Nega etilismo. Submetido à colangioressonancia, que evidenciou sinais característicos de pancreatite 

auto-imune. Nesse caso, qual o marcador aumentado em mais de 70% dos casos, e o tratamento padrão? 

 

A) IgG4, Azatioprina 

B) IgE, Azatioprina 

C) ASCA, Azatioprina 

D) ASCA, Corticóide 

E) IgG4, Corticóide 

 

16) A definição de hipotensão ortostática é: 

 

A) Redução na pressão sanguínea sistólica de pelo menos 20 mmHg ou na pressão diastólica de ao menos 10 mmHg 

após 3 minutos com o paciente em ortostase. 

B) Redução na pressão sanguínea sistólica de pelo menos 10 mmHg ou na pressão diastólica de ao menos 10 mmHg 

após 3 minutos com o paciente em ortostase. 

C) Redução na pressão sanguínea sistólica de pelo menos 20 mmHg ou na pressão diastólica de ao menos 10 mmHg 

após 5 minuto com o paciente em ortostase. 

D) Redução na pressão sanguínea sistólica de pelo menos 10 mmHg ou na pressão diastólica de ao menos 5 mmHg 

após1 minuto com o paciente em ortostase. 

E) Redução na pressão sanguínea sistólica de pelo menos 10 mmHg ou na pressão diastólica de ao menos 20 mmHg 

após 3 minutos com o paciente em ortostase. 
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17) Durante acompanhamento de um paciente cirrótico, é de fundamental importância o rastreio de neoplasia primária 

hepática. Assinale a alternativa que contém a neoplasia primária e o melhor método utilizado para rastreio. 

 

A) Carcinoma hepatocelular, com USG de 6/6 meses 

B) Carcinoma hepatocelular, com TC de 6/6 meses 

C) Carcinoma hepatocelular, com USG de 3/3 meses 

D) Colangiocarcinoma, com USG de 3/3 meses 

E) Colangiocarcinoma, com RM de 6/6 meses 

 

18) Homem de 53 anos, sem comorbidades, médico anestesista, se prepara para uma prova de maratona. Durante a 

prova, apresentou boa performance atingindo seu recorde pessoal. Na linha de chegada, após ser recebido pela esposa, 

apresentou quadro de desorientação espacial. Perguntava repetidas vezes o local e o data presente. A esposa levou 

imediatamente à emergência, onde não foi observado nenhum sinal focal relacionado à dano neurológico ao exame 

físico. RM de crânio sem alterações. Eletroencefalograma normal. Doppler de carótidas normais. Após 6 horas, o 

paciente retoma seu estado de normalidade. Diante do quadro, assinale a hipótese diagnóstica mais provável: 

 

A) Demência rapidamente progressiva 

B) Epilepsia do lobo temporal 

C) Amnésia global transitória 

D) Doença de Alzheimer 

E) Ataque isquêmico transitório 

 

19) Homem de 45 anos, residente na cidade serrana de Teresópolis, trabalha diariamente no centro do Rio de Janeiro. 

Refere possuir cinetose importante, sendo usuário crônico de dimenidrinato para as viagens diárias. Além disso, 

queixa-se de vertigem posicional paroxística benigna e sonolência importante, atribuída à rotina exaustiva. Comparece 

ao consultório com queixa de galactorréia há cerca de 1 mês. Diante do quadro clínico, podem ser causas da queixa 

apresentada, exceto: 

 

A) Uso de dimenidrato 

B) Meningioma 

C) Hipotireoidismo 

D) Hipobaropatia 

E) Prolactinoma 

 

20) O filósofo e teólogo italiano Tomás de Aquino morreu em 1274. Segundo relatos, o episódio ocorrera durante uma 

viagem, quando montado em seu burro, acidentou-se no caminho batendo com sua cabeça em um galho de árvore 

tombada. Perdeu a consciência naquele momento e, após retomá-la plenamente, decidiu prosseguir viagem. No 

entanto, quase chegando ao seu destino, evoluiu com piora clínica importante, falecendo. Caso houvesse possibilidade 

de realizar uma ressonância magnética do crânio, assinale a provável alteração a ser encontrada frente à apresentação 

clínica relatada: 

 

A) Hemorragia subaracnóidea 

B) Hematoma epidural 

C) Lesão axonal difusa 

D) Hematoma intraparenquimatoso 

E) Hematoma subgaleal 

 

21) Sobre a vacinação para rubéola em gestantes é CORRETO afirmar: 

 

A) Mulheres em idade fértil que recebem a vacina devem evitar a gravidez por 90 dias. 

B) A rubéola congênita causada após vacinação inadvertida em gestantes foi confirmada em estudos observacionais. 

C) O abortamento é permitido no Brasil para gestantes que receberam a vacina no primeiro trimestre. 

D) Quando a vacina é realizada durante a gravidez ou em menos de 30 dias pré-concepção o acompanhamento pré-

natal deve ser mantido sem acréscimo de nenhum procedimento especial. 

E) Por tratar-se de vacina composta de vírus atenuado, o risco teórico para rubéola congênita é alto e o 

acompanhamento por geneticista está indicado. 
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22) A ultrassonografia para avaliação de translucência nucal como método de rastreio de anomalias cromossômicas 

deve ser realizada idealmente na seguinte época: 

 

A) 4 a 8 semanas 

B) 7 a 11 semanas 

C) 18 a 22 semanas 

D) 14 a 18 semanas 

E) 11 a 14 semanas 

 

23) Durante a gestação, podemos afirmar sobre o exame físico materno: 

 

A) O aparecimento de coloração violácea da vulva (vestíbulo e meato uretral) é o sinal de Jaquemier-Chadwick. 

B) O sinal de Hunter é o aumento das mamas que torna o limite das aréolas mais nítido e preciso. 

C) Sinal de Goodell é o endurecimento do colo uterino percebido ao toque vaginal. 

D) Sinal de Nobile-Budin é o amolecimento da região ístmica uterina. 

E) Sinal de Piscacek consiste na dor à mobilização do colo uterino e abaulamento e dor no fundo de saco de Douglas. 

 

 

24) Sobre a endometriose, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) A menstruação retrógrada ocorre em 70-90% das mulheres e apesar de mais comum nas com endometriose, 

também ocorre nas que não possuem a patologia. 

B) O CA-125 pode ser útil para prever a recorrência após tratamento, porém não tem utilidade como técnica 

diagnóstica. 

C) A endometriose ovariana pode ser causada por menstruação retrógrada, mas não por fluxo linfático do útero para o 

ovário. 

D) O risco relativo de endometriose é 7 vezes maior em parentes de primeiro grau. 

E) O tratamento clínico ou cirúrgico não reduz a taxa de aborto espontâneo. 

 

25) Mulher, 50 anos, GII PII, com mioma submucoso de 5 cm com dor pélvica moderada e dispareunia leve. Sobre o 

caso, é CORRETO afirmar: 

 

A) Histerectomia total está indicada. 

B) A conduta expectante deve ser considerada pela proximidade da menopausa. 

C) Embolização da artéria uterina deve ser considerada pela paucidade de sintomas. 

D) Prescrever agonista do GnRH para mulheres perimenopausa está contraindicada. 

E) A miomectomia abdominal ou laparoscópica está indicada mesmo nos casos oligossintomáticos. 

 

26) Mulher, 70 anos, em menopausa há 16 anos. Há 6 semanas apresentou episódio de sangramento genital de 

pequena intensidade que durou 3 dias. Ultrassonografia pélvica transvasginal revelou endométrio com 2,8 mm de 

espessura. Qual o diagnóstico etiológico mais provável? 

 

A) Carcinoma de endométrio. 

B) Atrofia endometrial. 

C) Pólipo endometrial. 

D) Mioma submucoso. 

E) Hiperplasia endometrial típica. 

 

27) Mulher, 51 anos, queixa-se de fogachos frequentes diurnos e noturnos, alteração do sono e irritabilidade. Nega 

secura vaginal ou incontinência urinária de esforço. Histerectomizada há 4 anos por miomatose uterina com 

sangramento anormal. Nega comorbidades, tabagismo ou histórico de câncer pessoal e familiar para mama. Exame 

ginecológico e a Mamografia, ambos recentes, normais. Qual a conduta mais adequada? 

 

A) Estrogênio Oral. 

B) Progesterona Vaginal. 

C) Esteogênio vaginal. 

D) Estrogênio e progesterona Orais. 

E) Estrogênio Oral e Progesterona Vaginal. 
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28) Sobre os cuidados pós-parada cardíaca em grávidas, é CORRETO afirmar: 

 

A) Dissecção Aórtica, Infarto Miocárdico e embolia pulmonar são extremamente raros. 

B) Hipotensão arterial deve ser tratada quando o valor sistólica < 80 mmHg com administração de fluidos e, se 

necessário, Vasopressores. 

C) Embolia de líquido amniótico e rotina de artéria uterina ou esplênica são causa muito frequentes. 

D) Hipotermia terapêutica (32-34°C) na gestante comatosa pós-parada é recomendado por 12-14h. 

E) A ventilação deve começar em 12 irm, sendo a hiperventilação estratégia a ser considerada. 

 

29) Gestante 34 anos, IG 37 semanas, HIV positivo, assintomática do HIV, carga viral 800 cópias/mL e uso de TARV 

a 8 semanas. Relata amniorrexes espontânea. Ao exame, contrações 3/10’ e ao toque vaginal 5 cm de dilatação. A 

melhor conduta e justificativa seria: 

 

A) Cesárea por ter idade gestacional > 34 semanas e carga viral significativa. 

B) Parto transvaginal por já haver dilatação com AZT venoso por 24h. 

C) Parto transvaginal por carga viral permissiva e AZT venoso até ligadura do cordão. 

D) Cesárea por carga viral proibitiva e AZT venoso até 3 horas após o procedimento. 

E) Cesárea por carga viral proibitiva e AZT venoso até ligadura do cordão. 

 

30) Sobre a síndrome galactorréia-amenorréia na gravidez é INCORRETO afirmar: 

 

A) A causa mais frequente da hiperprolactinemia é o microadenoma hipofisário benigno. 

B) Amenstruação não retornar dentro de 4-6 meses nas não lactantes é um fato preocupante, mas o diagnóstico só é 

definitivo após 1 ano. 

C) A síndrome de Chiari-Frommel, Argong-Del Castillo e Forbes-Albright são atualmente vistas como 3 estágios da 

mesma doença. 

D) Em mulheres com macroadenoma é indicado continuar a bromocriptina ou a cabergolina mesmo durante a 

gravidez, pois não há evidência de que sejam teratogênicas. 

E) Embora a hipófise aumente em até 35% durante a gravidez, é raro que o microadenoma cause problemas, não 

sendo necessário monitorá-lo através do exame dos campos visuais. 

 

31) Sobre a incontinência urinária é CORRETO afirmar: 

 

A) O volume de perda involuntária e a frequência é o principal definidor da necessidade de avaliação e tratamento. 

B) A incontinência urinária de esforço é o tipo mais comum em mulheres idosas. 

C) A síndrome de bexiga hiperativa pode ou não estar associada à incontinência urinária de urgência. 

D) Esvaziamento incompleto da bexiga não é causa de incontinência relevante urinária em mulheres. 

E) O aumento do índice de massa corporal não parece ter relação com incontinência urinária de esforço. 

 

32) Sobre estática fetal é INCORRETO afirmar: 

 

A) Situação é a relação entre os grandes eixos longitudinais fetal e uterino. 

B) Apresentação é a região fetal que se localiza na área do estreito superior. 

C) Atitude é a relação entre as partes fetais que precisa flexionar-se para ajustar seu comprimento ao continente 

uterino. 

D) A altura da apresentação está insinuada quando ocupa a área do estreito superior. 

E) Posição fetal é a relação do dorso fetal com o lado materno, podendo ser descrita como primeira ou segunda 

posição. 
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33) Mulher com queixa de pêlos no corpo. Ao exame contata-se ausência de pêlos na região lombar, presença leve de 

pêlos esparsos pelo dorso. Coxa e região pubiana francamente viris, pêlos moderadamente presentes em face , queixo, 

Entre as mamas e no abdome. Sobre esse caso é possível afirmar: 

 

A) Se houver melhora após prova terapêutica, não é necessária avaliação adicional. 

B) Se ela apresenta ciclos regulares, a avaliação da testosterona plasmática é melhor quando ocorre de manhã cedo 

entre o 4º e o 10° dia. 

C) Síndrome de Cushing só deve ser cogitada em pacientes com índice de Ferriman-Gallwey <8. 

D) Se o teste de estimulação de ACTH < 1000 ng/dL deve-se considerar o diagnóstico de hiperplasia Suprarrenal do 

adulto. 

E) Neoplasias e síndrome do ovário Policística são causas mais relevantes nos casos de hirsutismo grave ou 

moderado, não sendo provável nesse caso. 

 

 

34) Mulher, 30 anos, GI PI, relata corrimento vaginal abundante, amarelo esverdeado e fétido. Qual a melhor conduta? 

 

A) Prescrever Secnidazol 1g associado com aplicação noturna de Metronidazol gel vaginal. 

B) Prescrever Metronidazol gel vaginal, uma aplicação noturna por 10 dias. 

C) Realizar exame de secreção vaginal. 

D) Realizar exame preventivo. 

E) Exame especular. 

 

35) Mulher, 38 anos, GII PII A0, queixa-se de sangramento genital irregular. Ao exame, constatou-se lesão vegetante 

no lábio anterior do colo uterino medindo 2,0 cm. A biópsia revelou tratar-se de carcinoma espinocelular invasivo. 

Considerando-se que não há metástases a distância ou comprometimento dos paramétrios ao toque retal, qual o melhor 

tratamento? 

 

A) Histerectomia tipo III. 

B) Histerectomia Total abdominal. 

C) Radioterapia. 

D) Quimioterapia. 

E) Histerectomia vaginal preservando ovários. 

 

36) Mulher, 36 anos, laudo citopatológico com lesão infra-epitelial de alto grau. Resultado de histopatológico de 

biópsia colposcópica revelou NIC III. Qual a melhor conduta? 

 

A) Cirurgia de Wertheim-Meigs. 

B) Histerectomia total abdominal. 

C) Conização do colo uterino. 

D) Exérese da zona de transformação. 

E) Repetir Colposcopia em 6 meses. 

 

37) Mulher, 28 a., GI P0, sem comorbidades. IG 32 semanas, queixa-se de visão turva e cefaléia. PA 180x 100 mmHg 

Ht 32; Hb 9,9 ;Na 140; K 4,0; Cr 1,2 ;U 45 Plaquetas 70 mil; LDH 800; BT 1,9 (BD 0,3 ,BI 1,6) ;TGO 110; TGP 140 

e esfregaço de sangue periférico com esquizócitos. Não há sinais de sofrimento fetal. Assinale a melhor conduta: 

 

A) Cesariana com 37 semanas. 

B) Hidralazina Venosa, Sulfato de Magnésio 4g IV + 2g/h, USG abdominal, corticóide e cesárea 24 a 48 h após. 

C) Nifedipina Oral, Sulfato de Magnésio 4g IV + 2g/h, corticóide, hospitalização até parto a partir de 37 semanas. 

D) Furosemida venosa, diazepam venoso e cesárea imediatamente. 

E) Hidralazina oral, Sulfato de Magnésio 1g + 1g/h, corticóide, hospitalização e parto 48-72h após. 
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38) Mulher, 41 anos, casada, interrompeu ACO há 4 anos. Procura atendimento para infertilidade pela primeira vez. 

Refere ciclos menstruais regulares desde os 13 anos. Ultrassonografia pélvica e histerossalpingografia sem alterações. 

O espermograma do marido revela concentração de espermatozóides de 0,9 milhão/mL, morfologia estrita de Kruger 

baixa e motilidade baixa. A melhor indicação seria: 

 

A) Fertilização in vitro convencional. 

B) Inseminação intrauterina. 

C) Indução de ovulação. 

D) Coito programado e avaliação completa da saúde do marido. 

E) Fertilização in vitro e micromanipulação de gametas. 

 

39) Mittelschmertz seria melhor definido como: 

 

A) Dor pélvica no meio do ciclo menstrual. 

B) Aumento de volume abdominal por gravidez. 

C) Contrações uterinas que geram desconforto leve na primeira metade da gestação. 

D) Retração mamilar por tumor mamário. 

E) Lesões em corda de violino da perihepatite por Doença inflamatória pélvica. 

 

40) As imagens a seguir correspondem respectivamente a qual mecanismo causal? 

 

 
FIGURA 1  

    

FIGURA 2  
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   FIGURA 3  

 

 

Assinale a resposta correta: 

 

A) Figura 1 - compressão do cordão umbilical. 

B) Figura 2 - compressão da cabeça. 

C) Figura 3- insuficiência uteroplacentária. 

D) Figura 2- insuficiência uteroplacentária. 

E) Figura 1 - insuficiência uteroplacentária. 

 

41) Criança de 3 anos de idade é trazida para consulta médica pela mãe devido a febre alta (acima de 39ºC) há mais de 

uma semana. Chegou a procurar emergência de um hospital no início do quadro tendo recebido prescrição de 

amoxacilina com clavulanato com suspeita de amigdalite sem melhora. No exame físico observa-se exantema 

polimorfo associado a hiperemia conjuntival, língua em aspecto de morango e linfandenopatia cervical unilateral. Em 

relação a patologia apresentada pela criança marque a alternativa CORRETa: 

 

A) No hemograma podemos observar policitemia associado à leucopenia e trombocitopenia na fase inicial da doença  

B) Marcadores inflamatórios como VHS e PCR geralmente encontram-se normais  

C) A ecocardiografia deve ser realizada para monitorar o desenvolvimento de anormalidades das artérias coronárias 

D) A terapia recomendada na fase aguda consiste na associação de acido acetilsalicílico e metilprednisolona  

E) Piúria estéril com discreta elevação de transaminases e hiperbilirrubinemia não fazem parte das alterações 

laboratoriais encontradas nesta patologia 

 

42) O Brasil neste ano realizou uma campanha de vacinação do sarampo devido à confirmação de casos da doença no 

norte do país. Em relação ao sarampo marque a alternativa INCORRETA: 

 

A) A primeira dose da vacina deve ser aplicada com 12 meses de vida 

B) Lesões vermelhas discretas, com manchas brancas azuladas no centro, nas faces internas da bochecha, no nível 

dos pré-molares são patognomônicos desta patologia.  

C) A transmissão ocorre pelo trato respiratório ou conjuntivo e os pacientes transmitem a infecção a partir de três dias 

antes do surgimento da erupção até 4 a 6 dias após o seu início 

D) A terapia antiviral com ribavirina é eficaz e está indicado nas crianças não vacinadas  

E) A pan-encefalite esclerosante subaguda é uma complicação grave e altamente letal do sarampo ocorrendo 7 a 10 

anos após a infecção aguda  
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43) Criança masculina de 7 anos de idade é atendida na emergência do hospital devido a quadro de hematúria 

macroscópica, anasarca e hipertensão arterial. Mão refere história há cerca de 10 dias quadro de faringite. Sobre a 

hipótese diagnóstica mais provável marque a alternativa CORRETA: 

 

A) Glomerulonefrite pós-estreptocócica sendo indicado tratamento antimicrobiano precoce para limitar o grau de 

lesão renal  

B) Síndrome de Alport cuja presença de lenticônio anterior é patognmônico da doença 

C) Glomerulonefrite pós-estreptocócica sendo indicada biópsia renal em todos os pacientes para confirmação 

diagnóstica 

D) Nefropatia por imunoglobulina A devido a faixa etária e com alto risco de evoluir para insuficiência renal aguda 

E) Glomerulonefrite pós-estreptocócica apresentando na fase aguda níveis baixos de complemento C3 e CH50 e 

normais de C4 

 

 

44) Mãe traz a consulta filho de 8 anos para investigação de febre aferida variando de 38ºC a 40ºC, adinamia e 

aumento do volume abdominal. Mão e filho são naturais da Bahia. No exame físico o paciente encontra-se pálido, 

febril, taquipnéico com tiragem intercostal e sub diafragmática. O exame abdominal demonstrou hepato e 

esplenomegalia. Trouxe exame laboratorial com Hb: 5,8g/dl; Htc: 18%; leucograma 2900/mm; plaquetas 87.000. A 

hipótese diagnóstica mais provável é: 

 

A) Leishmaniose visceral  

B) Mononucleose infecciosa 

C) Sarampo 

D) Febre tifoide  

E) Dengue  

 

45) Recém-nascido de parto vaginal a termo, Apgar 9/10, pesando 3.500g, apresenta, nas primeiras 12 horas de vida, 

cianose progressiva associada a desconforto respiratório moderado. Exame físico: Sat 02:70% (que não se modifica 

após oferta de oxigênio suplementar com  Fi02 de 80%) FC: 150bpm, FR: 70rpm, retrações subcostais e intercostais 

discretas, ausculta pulmonar sem ruídos adventícios, ausência  de sopros cardíacos, pulsos de amplitude normal nos 

quatro membros, fígado palpável a 2 cm do RCD e enchimento capilar: 3 segundos. RX de tórax: área cardíaca 

normal, trama vascular pulmonar aumentada bilateralmente. Diante deste quadro, a principal hipótese diagnostica e a 

melhor conduta. 

 

A) Atresia pulmonar – indometacina 

B) Atresia pulmonar – prostaglandina E 

C) Tetralogia de Fallot – prostaglandina E 

D) Transposição de grandes vasos – indometacina 

E) Transposição de grandes vasos – prostaglandina 

 

46) A diabetes mais comum em crianças é a diabetes tipo 1. Porém o percentual de crianças com diabetes tipo 2 vem 

aumentando ao longo dos anos já correspondendo a 50% dos novos diabéticos em alguns centros. Em relação a 

diabetes tipo 2 em crianças marque a alternativa CORRETA em relação ao rastreio desta patologia: 

  

A) Deve ser realizado a partir dos 4 anos de idade naqueles com sobrepeso associado a mais dois fatores de risco com 

glicemia de jejum a cada 04 anos  

B) Deve ser realizado a partir dos 10 anos em crianças com sobrepeso e mais dois fatores de risco com glicemia de 

jejum a cada 02 anos  

C) Deve ser realizado a partir dos 10 anos em todas as crianças e, a cada 02 anos, apenas naqueles de alto risco com 

glicemia de jejum  

D) Deve ser realizado a partir da puberdade em crianças com sobrepeso e mais dois fatores de risco com hemoglobina 

glicada a cada 04 anos 

E) Deve ser realizado em todos as crianças a partir da puberdade e, a cada 04 anos naquelas de alto risco com glicemia 

de jejum  
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47) Em relação à puberdade e desenvolvimento feminino marque a alternativa INCORRETA: 

 

A) A primeira manifestação da puberdade feminina é o aparecimento do broto mamário (telarca)  

B) Menarca ocorre em uma fase avança da maturação sexual no estágio M2 

C) O pico de crescimento estatural ocorre caracteristicamente no ano que precede a menarca 

D) A menarca caracteristicamente ocorre cerca de dois anos a dois anos e meio após a telarca  

E) O estágio M5 corresponde ao estágio adulto do desenvolvimento das mamas 

 

48) Menina de 4 anos com história de infecção urinária de repetição e com investigação confirmando refluxo vesico-

ureteral bilateral o melhor exame complementar para confirmar a existência de cicatrizes renais é: 

 

A) Cintilografia renal com DMSA 

B) Ultrassonografia abdominal  

C) Urografia excretora  

D) Tomografia computadorizada de abdômen 

E) Ressonância magnética de abdômen 

 

49) Criança de 18 meses chega à emergência do hospital com relato de diarreia e vômitos há cerca de 48 horas. 

Segundo a mãe a criança tem urinado menos com urina mais escura. Refere dois episódios febris de 38ºC nas últimas 

24 horas.  No exame a criança está em regular estado geral, hipocorada (2+/4+) com FC: 150bpm, PA: 80x40mmHg, 

FR: 30irpm, perfusão periférica de 2 segundos, olhos encovados e saliva espessa. Pulso braquial rápido e débil. 

Restante do exame sem alterações. Em relação ao caso marque a alternativa CORRETA: 

 

A) Paciente possui diagnóstico de desidratação leve podendo fazer a solução de reidratação oral no domicílio  

B) Paciente possui diagnóstico de desidratação moderada devendo fazer uso de hidratação venosa  

C) Paciente com provável diagnóstico de gastroenterite devendo se iniciar antibioticoterapia precoce para reduzir o 

tempo de doença  

D) Paciente possui diagnóstico de desidratação moderada devendo ser iniciado solução de reidratação oral dentro da 

unidade de saúde  

E) Paciente com desidratação e gastroenterite de provável etiologia bacteriana pela gravidade sendo indicado além da 

solução de reidratação oral na unidade de saúde, coleta de coprocultura e início de antibioticoterapia. 

 

50)  Em relação ao atendimento na sala de parto de recém-nascido com mais de 34 semanas marque a alternativa 

INCORRETA em relação aos procedimentos de ventilação: 

  

A) A ventilação com pressão positiva está indicada na presença de apneia, respiração irregular ou frequência cardíaca 

menor que 100bpm.  

B) A oferta de oxigênio suplementar deve ser iniciada com ar ambiente (21%) devem-se monitorizar a oximetria de 

pulso para avaliar a oferta de oxigênio suplementar  

C) Caso o RN não alcance os níveis desejados de SatO2 com ventilação com pressão positiva recomenda-se sempre 

verificar e corrigir a técnica de ventilação antes de oferecer oxigênio suplementar 

D) O uso de concentrações elevadas de oxigênio associa-se ao atraso para iniciar a respiração espontânea após o 

nascimento e à maior mortalidade  

E) Os recém-nascidos com mais de 34 semanas devem apresentar logo no primeiro minuto saturação acima de 90% 

sendo indicado oxigênio suplementar em baixo fluxo para aqueles que não atingem esse valor  

 

51) Em relação à vacina pneumocócica marque a alternativa INCORRETA: 

 

A) O esquema recomendado de vacinação pela sociedade brasileira de pediatria consiste em três doses (2, 4 e 6 

meses) e uma dose de reforço entre 12-15 meses de vida da vacina pneumocócica conjugada.  

B) O calendário nacional de vacinação recomenda duas doses com 2 e 4 meses e um reforço com 12 meses da vacina 

pneumocócica 10-valente  

C) A vacina pneumocócica conjugada possui resposta protetora em 90% das crianças vacinadas além de reduzirem 

em 60% a 70% a colonização nasofaringe dos sorotipos vacinais  

D) A vacina PPSV23 que contém polissacarídeos purificados de 23 sorotipos de pneumococo tem eficácia 

semelhante à vacina conjugada podendo ser utilizada na ausência da vacina conjugada 

E) Em crianças imunodeprimidas, com anemia falciforme ou asplenia anatômica ou funcional que receberam a 

vacina PPSV23 com mais de dois anos de idade uma segunda dose é recomendada cinco anos após a primeira. 
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52) Em relação ao aleitamento materno marque a alternativa CORRETA: 

 

A) Mães infectadas por tuberculose o aleitamento materno está contra-indicado até completar duas semanas de 

tratamento materno adequado 

B) Hepatite C é contra-indicação absoluta ao aleitamento materno  

C) Infecção por hepatite B é contra-indicação absoluta ao aleitamento materno  

D) Infecção por varicela-zoster não constitui contra-indicação e não há necessidade de imunoglobulina para o recém-

nascido  

E) Quimioterapia e radioterapia em geral não são contra-indicações ao aleitamento materno devendo inclusive 

estimular a amamentação nessas mulheres  

 

53) Pré-escolar de três anos é levado à consulta por apresentar febre alta há 10 dias. Exame físico: edema palpebral, 

petéquias no palato, exsudato amigdaliano, adenomegalia cervical anterior e posterior, fígado palpável a 3,5cm do 

RCD e baço a 2,5cm do RCE. O exame laboratorial indicado para confirmação do diagnóstico é: 

 

A) Aspirado de medula óssea 

B) Sorologia para vírus da dengue 

C) Sorologia para vírus de Epstein Barr 

D)  Bacterioscopia e cultura da secreção faríngea 

E) Teste rápido para pesquisa de estreptococo do grupo A 

 

54) São vacinas indicadas para crianças infectadas por HIV, EXCETO: 

 

A) Hepatite B  

B) Pneumocócica  

C) Hepatite  

D) Dupla adulto (dTpa) 

E) BCG  

 

55) Criança de 6 meses de idade é trazida pela mãe a emergência devido à dificuldade para respirar. Iniciou há cerca 

de 3 dias quadro de coriza e tosse. Há 24 horas refere 02 episódios de febre não aferida. Desenvolvimento normal. Há 

cerca de 30 dias começou a frequentar a creche.  No momento do exame a criança encontra-se afebril, hipoativa e 

sonolenta. Taquipnéico com retração intercostal e subdiafragmática associado a batimento de asa do nariz. Na ausculta 

observam-se sibilos difusos. Restante do exame físico sem alterações.  

Sinais vitais=> FC: 150bpm FR: 65irpm Tax: 37,2°C Sat: 92%. 

Marque a alternativa com o diagnóstico e agente etiológico mais provável: 

  

A) Bronquiolite -> vírus influenza  

B) Pneumonia -> estreptococos pneumoniae  

C) Pneumonia intersticial -> chlamidia trachomatis  

D) Bronquiolite -> vírus sincicial respiratório  

E) Pneumonia -> vírus parainfluenza 

 

56) Criança de 05 anos com quadro de cardite reumática aguda. Marque a lesão valvar mais comum nesta patologia: 

 

A) Estenose pulmonar 

B) Insuficiência mitral 

C) Estenose mitral 

D) Estenose aórtica 

E) Insuficiência aórtica 
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57) Mãe procura o pronto socorro com filho de 01 ano devido à palidez cutânea e diminuição do volume urinário. 

Relata quadro diarreico recente. Trouxe o seguinte exame laboratorial 

 

Hemoglobina 6,0g/dL 

Hematócrito 18% 

Leucócitos 8.000/mm3 

Plaquetas 60.000/mm3 

Reticulócitos 8% 

Creatinina 2,0mg/dL 

  

Na investigação clínica foi realizado esfregaço de sangue periférico com presença de hemácias crenadas e 

esquizócitos. Qual a hipótese diagnóstica mais provável? 

 

A) Síndrome hemolítico-urêmica 

B) Anemia falciforme 

C) Anemia hemolítica auto-imune 

D) Anemia aplásica 

E) Leucemia linfoide aguda 

  

58) Criança de 04 anos portadora de anemia falciforme procura atendimento de emergência devido à dor abdominal. 

Mãe relata que o filho se encontra mais hipoativo e pálido. No exame físico a criança está hipocorada (3+/4+), 

taquipnéico com FR: 35irpm e taquicardia com FC: 150bpm. Há icterícia 2+/4+ e os pulsos periféricos são finos. 

Ausculta pulmonar sem alterações. Ausculta cardíaca com sopro sistólico pancardíaco 2+/6+. Na palpação abdominal 

observa-se um abdômen doloroso principalmente em hipocôndrio esquerdo. O fígado encontra-se palpável a cerca de 

2cm do rebordo costal direito e o baço a 8 cm do rebordo costal esquerdo. Sobre o caso marque a alternativa com a 

melhor hipótese diagnóstica e conduta. 

 

A) Síndrome torácica aguda -> analgesia + antibioticoterapia 

B) Colecistite aguda -> colecistectomia de urgência 

C) Crise de sequestro esplênico -> analgesia + antibioticoterapia 

D) Síndrome torácica aguda -> Hemotransfusão + antibioticoterapia 

E) Crise de sequestro esplênico -> hidratação venosa + hemotransfusão  

  

59) Criança de 12 anos é trazida a emergência devido à falta de ar. Relata tosse seca há 24 horas e nega febre. No 

exame físico a criança se encontra em regular estado geral, corada, hidratada. Sinais vitais mostram uma frequência 

cardíaca de 120bpm e frequência respiratória de 42irpm com saturação de 92% em ar ambiente. A ausculta pulmonar 

mostra sibilos expiratórios difusos. Marque a alternativa com a melhor conduta. 

 

A) Oxigenioterapia e aminofilina venosa 

B) Corticoide venoso e nebulização com soro fisiológico 

C) Nebulização com soro fisiológico e corticoide venoso 

D)Corticoide inalatório e adrenalina subcutânea 

E)Nebulização com β2 agonista e oxigenioterapia 

  

 

60) Criança de 02 anos de idade é trazida ao ambulatório de pediatria devido à massa abdominal. Diagnosticado com 

tumor de Wilms. Sobre esta patologia marque a alternativa INCORRETA. 

 

A) Possui associação com algumas desordens genéticas como aniridia, anormalidade geniturinária e retardamento 

mental. 

B)A hipertensão é detectada em 25% dos tumores na apresentação 

C)Hematúria é o principal achado clínico presente na maioria dos pacientes 

D)A incidência de tumor bilateral é rara 

E)Tumor de bom prognóstico principalmente em estádio baixo e idade precoce 
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61) Paciente 37 anos, submetida a colecistectomia videolaparoscopica por colecistite aguda calculosa e evoluiu com 

icterícia progressiva no pós operatório e elevação das enzimas canaliculares. Realizou colangio RNM  no 8 DPO 

conforme imagem abaixo. 

 

 
 

Em relação a classificação de Bismuth, classifique a lesão: 

 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

E) V 

 

62) As artérias mesentéricas superior e inferior possuem ampla rede anastomótica que permite fluxo de sangue entre 

os colons direito e esquerdo . Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A artéria de Riolan conecta o ramo esquerdo da artéria cólica média a artéria cólica esquerda 

B) A arcada  de Drummond conecta  a artéria cólica média a artéria celíaca e ramos íleo-cólicos 

C) A artéria de Griffts comunica a o fluxo arterial da artéria cólica média a artéria cólica direita 

D) O arco de Riolan compreende a rede anastomótica entre as artérias cólica direita, cólica média e cólica esquerda 

E) A arcada de Drummond compreende uma rede anastomótica encontrada apenas em pacientes com arteriopatia 

mesentérica crônica após obstrução de > 75% do lúmen da artéria mesentérica superior 

 

63) Paciente de 70 anos com diagnóstico de úlcera perfurada de parede duodenal anterior, com peritonite difusa. Na 

cirurgia foi realizada a técnica de Graham que consiste em: 

 

A) Vagotomia troncocular  com piloroplastia 

B) Ulcerorrafia com patch mucoso 

C) Vagotomia superseletiva com piloroplastia 

D) Ulcerorrafia com epiplonplastia 

E) Duodenectomia com ráfia 

 

64) A síndrome de Mirizzi do tipo I , segundo a classificação de Czendes, compreende: 

 

A) Fistula colecisto-coledociana com menos 1/3 do diâmetro do ducto hepático comum 

B) Fistula colecisto- coledociana com obstrução de 50% do diâmetro do ducto hepático comum 

C) Obstrução extrinsica do ducto hepático comum por cálculo do ducto cístico ou infundíbulo da vesícula 

D) Fistula colecito-duodenal com obstrução da papila de vater 

E) Obstrução extrinsica do ducto hepático comum e fistula colecisto-duodenal 
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65) Em relação a anastomose arterial neste transplante renal da figura abaixo, pode-se afirmar que: 

 

 
 

A) Leva a menor incidência de estenose da anastomose 

B) Exige menor dissecção do leito nativo para sua realização 

C) Deve ser realizada preferencialmente em pacientes com ligadura da artéria ilíaca interna contralateral 

D) É a técnica mais comunmente utilizada nos dias de hoje 

E) Nenhuma das acima   

 

66) Paciente 68 a, submetido a hernioplastia inguinal direita com tela de marlex pela técnica de Linchenstein. Evoluiu 

com quadro séptico, dor abdominal e no perinio.  Realizou ultrassom com doppler que mostrou fluxo arterial para 

ambos os testículos. De acordo com a imagem abaixo, qual o diagnóstico provável? 

 

 
 

A) Gangrena de Fournier 

B) Epididimite necrotizante 

C) Dermatomiosite perineal enfisematosa 

D) Orquite necro-hemorragica supurativa 

E) Epidermite reacional  
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67) Paciente feminina, 48 anos, portadora de volumosa tumoração hepática sintomática com cerca de 60 cm que ocupa 

toda cavidade abdominal. O aspecto tomográfico sugere fluxo descontinuo, globular e realce progressivo na fase 

arterial. De acordo com este aspecto e a imagem abaixo, qual é o provável tumor hepático: 

 

 
 

A) Hemangioma Cavernoso 

B) Hemangioma Esclerosante 

C) Hiperplasia Nodular Focal gigante 

D) Hemangioendotelioma Epitelióide 

E) Angiossarcoma 

 

68) Um paciente de 50 anos é portador de volumosa tumoração hepática envolvendo todo lobo esquerdo e parte do 

lobo direito e foi submetido a trissetorectomia esquerda . Quais os segmentos hepáticos foram ressecados segundo a 

classificação de Couinaud: 

 

A) I, II, III, IV 

B) I, II, III, IV, V e VIII 

C) IV, V,VI,VII e VIII 

D) V,VI,VII,VIII e I 

E) II,III,IV,VI e VII 

 

69)A principal camada da parede do tubo digestivo, rica em colágeno e miofibroblastos, responsável pela cicatrização 

de uma anastomose gastrointestinal é: 

 

A) Muscular interna 

B) Muscular externa 

C) Mucosa  

D) Serosa 

E) Submucosa 

 

70) Sobre o adenocarcinoma ductal de pâncreas, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) 60-70% dos casos localizam-se no corpo e cauda do pâncreas  

B) Raramente invadem a parede duodenal, colédoco e compressão do ducto pancreático  

C) Infiltração perineural, metástases linfonodais e invasão linfo-vascular são achados comuns  

D) Operação de whipple é a cirurgia de escolha dos pacientes com tumores no corpo do pâncreas  

E) A sobrevida em 5 anos dos pacientes tratados com cirurgia e radioquimioterapia atinge 60% dos pacientes  

 

71) Homem, 65 a, coronariopata, foi vitima de acidente de carro com colisão abdominal severa. Deu entrada na 

emergência com sinais de choque hipovolêmico e foi levado de urgência para laparotomia exploradora que identificou 

volumoso hemoperitoneo no qual recebeu 6 concentrados de hemácias e lesão traumática com perfuração do colon 

esquerdo. Qual a melhor conduta? 

 

A) Exteriorização da lesão 

B) Operação de Hartmann 

C) Colectomia esquerda com anastomose primária 

D) Rafia do colon e drenagem da cavidade 

E) Operação para controle do dano e peritoniostomia  com revisão da cavidade em 24h 
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72) Paciente de 89 anos, história de AVE prévio, DPOC, HAS, com quadro de ICC descompensada interna em 

unidade intensiva, dependente de drogas vasoativas para manutenção de estabilidade hemodinâmica, evolui com febre, 

piora importante de parâmetros hemodinâmicos. Realiza TC de abdome sem contraste que evidencia vesícula biliar de 

paredes espessadas e borramento da gordura perivesicular. Qual seria o melhor exame complementar para confirmar a 

suspeita diagnóstica acima? 

 

A) Colangiorressonância magnética 

B) Ecoendoscopia 

C) USG de abdome 

D) TC de abdome com contraste trifásico 

E) Ressonância magnética com contraste hepato-específico 

 

73) Considerando quadro evidenciado no exame complementar acima como colecistite aguda, qual seria a melhor 

conduta? 

 

A) Colecistectomia convencional com colangiografia 

B) Colecistectomia videolaparoscopica com colangiografia 

C) Colecistectomia videolaparoscopica sem colangiografia 

D) Tratamento conservador com antibioticoterapia guiada por hemocultura 

E) Colecistostomia percutânea por radiologia intervencionista 

 

74) Paciente 32 a, portador de doença hemorroidária grau IV e foi submetido a hemorroidectomia . De acordo com a 

imagem abaixo, qual a técnica foi utilizada?  

 

 
 

A) Milligan-Morgan 

B) Fidel Moreno 

C) Reis neto 

D) Fergueson 

E) PPH 

 

75) Paciente 62 anos,diabético, obeso,  admitido na emergência com quadro de dor abdominal intensa ha 24 horas, 

distensão abdominal importante, parada de eliminação de gazes e fezes. T.C do abdome revela tumoração em 

sigmóide com estreitamento total da luz com distensão de todo colon e ceco com 15cm de diâmetro. Jejuno-ileo com 

discreto edema e distensão. Após estabilização clinica, o paciente foi levado a laparotomia que confirmou tumor de 

sigmóide obstruído em alça fechada. Qual a melhor conduta cirúrgica neste caso? 

 

A) Colectomia total com íleostomia 

B) Colectomia esquerda com anastomose primária 

C) Colectomia esquerda , lavagem intra-operatoria do colon seguida de anastomose primaria 

D) Cirurgia de Hartmann 

E) Cirurgia de Dixon 
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76) Sobre as hérnias lombares, é CORRETO afirmar: 

 

A) As hérnias que ocorrem pelo triangulo de Petit são mais comuns. 

B) O triangulo lombar inferior – triangulo de Grynfelt – é limitado pelo músculo grande dorsal, crista ilíaca e 

músculo oblíquo interno. 

C) O reparo na maior parte das vezes, não querer colocação de prótese de tela. 

D) As hérnias lombares superior – triangulo de Petit- é limitado pela sétima costela, músculos para espinhais e 

musculo obliquo externo. 

E) As hérnias lombares não tendem ao encarceiramento. 

 

77) Paciente 60 anos , admitida na emergência com dor abdominal, febre , anorexia , leucocitose e massa palpável na 

fossa ilíaca direita. TC abdominal revelou coleção purulenta com destruição do apêndice com bloqueio inflamatório 

local. A melhor conduta seria: 

 

A) Apendicectomia laparoscópica ou convencional com drenagem da coleção e limpeza local . 

B) Apendicectomia por laparotomia e debridamento de toda coleção 

C) Antibioticoterapia venosa e suporte clinico 

D) Drenagem percutânea da coleção guiada por US ou TC , antibiotico venoso e suporte clínico 

E) Hemicolectomia direita devido ao risco de neoplasia assonciada 

 

78) A hérnia femoral é classificada segundo Nyhus, em: 

 

A) IIIa 

B) IIIb 

C) IIIc 

D) IVb 

E) IVd 

 

79) Dentre as medidas abaixo, na profilaxia da TVP, qual é a mais eficaz: 

 

A) Compressão pneumática intermitente 

B) Compressão pneumática contínua 

C) Compressão elástica 

D) Enfaixamento 

E) Estimulação elétrica dos músculos das panturrilhas 

 

 

80)  Paciente XC, 25 anos, natural de Guangdong – China, casada, auxiliar de vendas, moradora do bairro Glória 

desde 2011 quando migrou para fins de trabalho. Refere quadro de aborto espontâneo assistido há aproximadamente 5 

meses, quando passou a apresentar dor abdominal em QSE de moderada intensidade, intermitente e associada a 

náuseas. Nega febre, hiporexia, vômito, sangramento, perda ponderal, leucorréia patológica, disúria ou polaciúria no 

período. Procurou médico assistente que solicitou tomografia computadorizada de abdome, que evidenciou lesão 

cística complexa em corpo pancreático. Submetida a laparotomia com pancreatoesplenectomia (Vide peça cirúrgica 

abaixo). Histopatológico: Cistadenoma Mucinoso de Pâncreas. 
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Sobre os cistadenomas mucinosos do pâncreas, é incorreto afirmar: 

 

A) São vistos quase que exclusivamente em  mulheres, raramente acomentendo homens e atingindo a quinta ou sexta 

décadas de vida; 

B) Histologicamente são semelhantes aos cistos mucinosos do ovário, podendo conter, na maioria das vezes, achado 

de tecido ovariano-like no histopatológico e nunca se comunicam com o ducto pancreático principal; 

C) Expressam queratina no seu epitélio, assim como marcadores de glicoproteínas como CEA e CA 19-9; 

D) Predominam na cabeça do pâncreas e se comunicam com o ducto pancreático principal em torno de 1/3 dos casos; 

E) Apresentam  graus variados de atipia em seu epitélio, podendo evoluir com carcinoma invasor e mantendo uma 

taxa de evolução para malignidade de 10ª 30%, estando a operação indicada em todos os casos. 

 

81) Em um hospital geral, o médico que analisar a frequência de ocorrência de novas sepses em um ano, está 

considerando uma medida epidemiológica de: 

 

A) Prevalência 

B) Incidência 

C) Razão 

D) Risco 

E) Padronização 

 

82) Dentre os métodos epidemiológicos abaixo, qual é o que deve ser escolhido para estudar doenças raras: 

 

A) Estudo de prevalência 

B) Estudo de coorte prospectivo 

C) Estudo seccional 

D) Estudo ensaio clinica randomizado 

E) Estudo caso-controle 

 

 

83) A ocorrência habitual de uma doença ou a presença permanente de um agente infeccioso em determinada área 

geográfica denomina-se: 

 

A) Epidemia. 

B) Surto. 

C) Endemia. 

D) Infestação. 

E) Pandemia. 

 

84) Qual a medida abaixo que representa a proporção de uma doença em uma população? 

 

A) Prevalência 

B) Incidência 

C) Risco relativo 

D) Periodicidade da doença 

E) Risco atribuível 
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85) O Sistema de Vigilância Epidemiológica é responsável pelos eventos adversos. 

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ) em relação aos eventos adversos. 

 

( ) Evento adverso é toda situação clínica ocorrida em tempo variável após a utilização de produtos imunobiológicos, 

respeitando-se um diagnóstico diferencial adequado, o afastamento da situação coincidente e a plausibilidade 

biológica do evento. 

( ) As vacinas podem apresentar eventos adversos pós-vacinais que se caracterizam como locais ou sistêmicos, leves, 

moderados ou graves, categorizados em relação à vacina e aos vacinados. 

( ) A convulsão pode ser um evento adverso da vacina tríplice DPT. Nesse caso, recomenda-se que o esquema vacinal 

não seja completado e que o paciente receba o tratamento indicado. 

( ) A notificação dos eventos adversos pós-vacinais inicia-se na unidade de saúde que deverá identificar, investigar e 

notificar a coordenação de imunização e/ou serviço de vigilância do município. 

 

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 

A) V – V – F – V 

B) V – F – F – V 

C) F – V – V – V 

D) F – V – V – F 

E) F – F – V – F 

 

86) Como se chama, dentre as opções abaixo o registro de casos de uma mesma doença em número que ultrapassa a 

incidência normal esperada em uma cidade: 

 

A) Endemia 

B) Surto epidêmico 

C) Epidemia 

D) Pandemia 

E) Febre 

 

87) Como se chama o indicador, dentre os abaixo, que representa o maior ou menor poder que uma doença tem de 

provocar a morte das pessoas? 

 

A) Letalidade; 

B) Incidência; 

C) Prevalência; 

D) Endemia; 

E) Morbidade. 

 

 

88) Sobre a vigilância epidemiológica da dengue, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  

 

( ) Seu objetivo é reduzir o número de casos e a ocorrência de epidemias, sendo de fundamental importância que a 

implementação das atividades de controle ocorra em momento oportuno.  

( ) As atividades de vigilância não substituem as demais atividades de controle da doença, devendo, sim, ser 

desenvolvi- das de forma concomitante e integradas às demais ações.  

( ) A vigilância epidemiológica da dengue no Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) está baseada em 

quatro subcomponentes: vigilância de casos; vigilância laboratorial; vigilância em áreas de fronteira; e, vigilância 

entomológica.  

 

A sequência está correta em: 

A) V, V, V 

B) V, V, F 

C) V, F, V 

D) F, V, V 

E) V, F, F 
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89) qual dos programas abaixo representa a política pública cujo objetivo é ampliar o acesso da população a 

medicamentos essenciais, principalmente para a população  que utilizam os serviços privados de saúde e que têm 

dificuldades em adquirir medicamentos prescritos. 

  

A) Programa de Volta para Casa. 

B) Programa Farmácia Popular do Brasil. 

C) Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares. 

D) Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde. 

E) Programa de Medicamentos de Dispensação Excepcional. 

 

90) Em relação às doenças de notificação compulsória, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  

 

( ) São doenças ou agravos à saúde que devem ser notificados à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou 

qualquer cidadão, para fins de adoção de medidas de controle pertinentes.  

( ) As doenças que devem ser notificadas e registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

são, entre outras: aids, cólera, coqueluche, dengue, difteria, febre tifoide, tuberculose e varíola.  

( ) As ações preventivas e de controle são norteadas pelas notificações recebidas. Além disso, o acompanhamento dos 

casos possibilita identificar a ocorrência de surtos e epidemias.  

( ) Para a vigilância das paralisias flácidas e do sarampo, é necessário, ainda, notificar a não ocorrência da doença – 

Notificação Negativa.  

 

A sequência está correta em: 

A) V, F, V, F 

B) V, V, V, V 

C) F, F, V, F 

D) F, V, F, V 

E) V, F, F, V 

 

91) Sobre a Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde (SUS), responda:  

 

I. As filas e o tempo de espera deverão ser aumentados, com redução do acesso, apesar do atendimento acolhedor e 

resolutivo, baseado em critério de risco, em função da alta demanda pela população.  

 

II. As unidades de saúde garantirão os direitos dos pacientes, ampliando os mecanismos de sua participação ativa e da 

sua rede familiar, nas propostas de intervenção, acompanhamento e cuidados em geral. 

  

III. Todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais que cuidam de sua saúde e a rede de serviços se 

responsabilizará por sua referência territorial e atenção integral.  

 

Está CORRETA a afirmativa 

A) I, II e III. 

B) I, apenas. 

C) II, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) II e III, apenas. 

 

92)  Assinale a alternativa INCORRETA.  São possíveis efeitos de um programa de vacinação:  

 

A) Alongamento dos períodos interepidêmicos e corte da cadeia de transmissão.  

B) Mudanças na manifestação clínica da doença e no coeficiente de transmissão do caso. 

C) Redução da prevalência como conseqüência da diminuição de incidência. 

D) A garantia de que a imunidade sobre aquela doença, inclusive no caso de mutações virais, dar-se-á de forma 

integral. 

E) Diminuição da incidência, como resultado da redução do número de suscetíveis e também como resultado do 

fenômeno de “imunidade de grupo” 
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93) É o termo técnico utilizado em estatística vital para designar “O número médio de anos que ainda restam para 

serem vividos pelos indivíduos que sobrevivem até a idade considerada, pressupondo-se que as probabilidades de 

morte que serviram para o cálculo continuem as mesmas”: 

 

A) mortalidade 

B) risco relatório 

C) incidência 

D) prevalência 

E) Esperança de vida 

 

94) O que acontece quando há o aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica? Ou 

seja, quando o aumento de casos é maior do que o esperado pelas autoridades.  

 

A) Epidemia 

B) surto 

C) endemia 

D) pandemia 

E) nenhuma das respostas acima 

 

95) A taxa de incidência e a taxa de prevalência são representadas por: um numerador x, um denominador y, 

multiplicado por 10n, para um período de tempo específico. A diferença fundamental entre as duas ta as está: 

 

A) em x 

B) em y. 

C) em 10n. 

D) no período de tempo específico. 

E) nenhuma das respostas acima 

 

96) O e ame laboratorial inicial de uma população ficticia  detectou diabetes em 5  .000 homens entre 30 - 35 anos e 

 0  .000 mulheres, também entre 30 - 35 anos. A infer ncia de que mulheres t m risco de diabetes duas vezes mais 

elevado que homens nessa fai a etária é: 

 

A) correta. 

B) incorreta, porque o efeito de coorte da idade não foi considerado. 

C) incorreta, porque não é possível distinguir entre incid ncia e preval ncia. 

D) incorreta, porque não e istem informaç es com relação ao grupo controle ou de comparação. 

E) nenhuma das respostas acima 

 

Responda as duas questões abaixo: 

 

 Em um povoado indígena de 500 habitantes em Angra dos Reis houve uma epidemia de dengue. A investigação 

epidemiológica relatou a ocorrência de 200 casos sintomáticos e 140 pessoas que não estavam ou estiveram doentes, 

mas apresentaram títulos elevados de anticorpos específicos e ainda 160 indivíduos não infectados. Responda às 

questões: 

 

97) a incidência da infecção foi:  

A) 28% 

B) 32%  

C) 40%  

D) 68%  

E) N.R.A 

 

98)  a incidência da doença foi: 

A) 28% 

B) 32%  

C) 40%  

D) 68%  

E) N.R.A 
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99)  O estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes dos problemas de saúde em populações humanas, 

bem como a aplicação desses estudos no controle dos eventos relacionados com saúde chama?  

 

A) Epidemiologia 

B) Estatística 

C) Planejamento de politicas de saúde pública 

D) Fundamentos da Saúde Coletiva 

E) Nenhuma das respostas acima 

 

100) Através de Raio X, 2000 pessoas são examinadas para diagnosticar tuberculose, 1000 selecionados 

aleatoriamente na região A e 1000 selecionados aleatoriamente na região B para representarem a população das duas 

cidades. Foram encontrados os seguintes números de Raio X positivos:  

 

Região A: 100 positivos 

Região B: 60 positivos 

 

Podemos concluir que o risco para tuberculose é maior na região A? 

A) nenhuma das respostas abaixo 

B) podemos concluir que o risco para tuberculose é maior na região A já que na região A foram 100 pessoas positivas 

C) raio X não é mais usado para diagnosticar tuberculose e sim laboratório de análises clínicas 

D) não podemos concluir que o risco para tuberculose é maior na região A pois faltam informações , como tempo, 

para essa conclusão. 

E) apenas se PPD fosse positivo, junto ao resultado de Raio X, poderíamos concluir que o risco para tuberculose é 

maior na região A. 


