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HOSPITAL ADVENTISTA SILVESTRE 

PROVA GERAL DE SELEÇÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

26 DE JANEIRO DE 2020 

PROVA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA – 1 A 20 

1- Paciente 18 anos, sexo feminino, queixa-se de nunca ter menstruado, a 17-hidroxiprogesterona aumentada no 
exame sanguíneo torna mais provável: 

A. Síndrome de ovário policístico 

B. Disgenesia gonadal 

C. Endometriose 

D. Síndrome do testículo feminilizante 

E. Hiperplasia congênita de suprarrenal 

2-  São complicações preocupantes e que devem ser consideradas ao nascimento do infante de mãe diabética, exceto: 

A. Cardiomiopatia hipertrófica/congestiva 

B. Hipocalcemia 

C. Hiperpotassemia 

D. Hipoglicemia 

E. Policitemia e hiperbilirrubinemia 

3- Sobre o câncer de ovário é correto afirmar: 

A. O tratamento com tamoxifeno tem baixa toxicidade e está associado à diminuição dos níveis de CA 125-5 de 
15 a 20% em tumores epiteliais. 

B. O tratamento com quimioterapia adjuvante não aumenta a sobrevida em pacientes com câncer epitelial em 
estágio I de baixo ou alto risco e,  por isso, não está indicada. 

C. Os tumores de Brenner são, em sua maioria, malignos. 

D. O câncer de ovário está diretamente associado à paridade, sendo mais comum em múltiparas. 

E. Um tumor seroso epitelial limítrofe disseminar-se além do ovário só ocorre se for um carcinoma invasor. 

4- Sobre o uso do Fórceps, é correto afirmar: 

A. Fórceps é uma técnica inócua, que não causa lesão aos tecidos maternos ou do concepto. 

B. O fórceps de Piper é aplicado em cabeça derradeira, principalmente para evitar força exagerada na manobra 
Mauriceau. 

C. A maioria dos fórceps bem indicados são para rotação, ocasionalmente sendo usado para tração. 

D. O concepto vivo e de cabeça insinuada, o colo completamente dilatado e a rotura das membranas (espontânea 
ou por amniotomia) são condições suficientes para praticabilidade 

E. O Fórceps de Demelin, Simpson e Kielland são os mais indicados para a função de rotação. 

5- Ao deparar-se com um quadro de atonia uterina é considerada conduta incorreta: 

A. Manobra de Hamilton 
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B. Ocitocina Intramuscular 

C. Misoprostol Oral 

D. Ligadura do infundíbulo pélvico 

E. Embolização seletiva das artérias uterinas 

6- Paciente 21 anos, apresenta dor abdominal aguda durante atividade sexual. Chega ao serviço de atendimento com 
hipotensão arterial, irritação peritoneal, dor à  mobilização uterina e tumoração anexial direita. Ciclos menstruais 
regulares, sem relato de atraso. À laparoscopia observa-se hemoperitônio e sangramento ativo em formação cística 
ovariana esquerda. A melhor conduta é: 

A. Sutura ovariana 

B. Ooforectomia esquerda 

C. Exérese do cisto e hemostasia do leito ovariano 

D. Histerectomia 

E. Ligadura da artéria ovariana esquerda 

7- Paciente 25 anos, com queixa de cefaléia há 03 dias, hemorragia genital intensa indolor há 2 horas. Nega gestações 
prévias e uso de método contraceptivo. Relata atraso menstrual há 4 meses, com vida sexual ativa e ciclos menstruais 
regulares previamente. Encontra-se ansiosa,  hipocorada 2+, hipertensa (PA 160 x 110 mmHg) e taquicárdica (Pulso 
130 bom). Abdome com massa palpável da sínfise púbica até 4 cm acima da cicatriz umbilical. Ausência de BCF ao 
método de Pinard. Ao exame especular, sangramento moderado no colo. Ao toque, colo impérvio. 

A. Placenta percreta 

B. Descolamento prematuro de placenta 

C. Abortamento retido 

D. Prenhez tubária rota 

E. Mola hidatiforme 

8-  Qual o melhor tratamento para a úlcera genital representada na imagem abaixo : 

A. Fanciclovir 250 mg VO 3x/dia 

B. Azitromicina 1 g VO dose única 

C. Aciclovir 400 mg VO 3x/dia 

D. Penicilina G benzatina 2,4 milhões UI IM dose única 

E. Penicilina G benzatina 2,4 milhões UI IM 3 doses 1x/semana 

 

9- Sobre a infertilidade é incorreto afirmar: 

A. Fator masculino pode variar de 20 a até 50 % das causas de infertilidade 

B. Atualmente a fecundidade começa a declinar após os 40 anos, tenho seu auge aos 30 anos. 
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C. Mulheres com sobrepeso e obesidade apresentam taxas de gravidez 30% menores na fertilização in vitro 

D. A “janela fértil” é o intervalo de 6 dias que termina no dia da ovulação. 

E. A causa mais comum de Oligo e anoulação é a síndrome dos ovários policísticos. 

10- Sobre o estadiamento do carcinoma de endométrio é correto afirmar: 

A. Estágio I é o tumor limitado ao corpo do útero, ainda que o acometimento glandular endocervical exista. 

B. Estágio II é o tumor que invade o estroma cervical, ainda que haja alguma invasão extra-uterina 

C. Estágio III A O tumor invade a serosa do corpo do útero, ou os anexos ou o paramétrio 

D. Estágio IIIC O tumor acomete linfonodos pélvicos ou a mucosa vesical 

E. Estágio II é o tumor limitado ao endométrio ou com invasão menor que a metade do miométrio, incluindo 
acometimento glandular endocervical. 

11-  Paciente com um parto vaginal prévio, encontra-se em trabalho de parto de gestação gemelar com 36 semanas. O 
primeiro feto em apresentação cefálica com peso estimado 2700g e o segundo em apresentação pélvica com peso 
estimado 2500 g. A via de parto melhor indicada para esse caso é: 

A. Cesariana 

B. Vaginal para o primeiro feto e cesariana para o segundo 

C. Escolhida em comum acordo pela paciente, familiares e equipe assistente 

D. Vaginal para ambos 

E. Cesariana para o primeiro e vaginal para o segundo 

12- Sobre a síndrome de distensão segmentária seria correto afirmar: 

A. Quando se nota o anel que separa o corpo uterino do segmento inferior é o sinal de Zavanelli 
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B.  Quando se nota o anel que separa o corpo uterino do segmento inferior é o sinal de Frommel 

C. A paralisação do trabalho de parto é um sinal de esgotamento do miométrio e não costuma estar relacionado 
com a rotura consumada. 

D. Os ligamentos redondos retesados palpáveis caracterizam o sinal de Bandl 

E. Os ligamentos redondos retesados palpáveis caracterizam o sinal de Frommel 

13- Sobre os miomas uterinos é possível afirmar: 

A. A presença de miomas subserosos não afeta as taxas de fertilidade, mas a retirada deles as aumenta. 

B. Os miomas intramurais podem reduzir a fertilidade e ela não aumenta com a retirada deles. 

C. A presença de miomas submucosos não altera as taxas de fertilidade, mas a retirada deles as aumenta. 

D. A presença de miomas submucosos altera a taxa de fertilidade, mas  a retirada deles não as aumenta. 

E. A presença de miomas subserosos diminui as taxas de fertilidade e a retirada deles as aumenta . 

14- Paciente 25 anos, há 3 meses com polaciúria e urgência miccional, além de dor pélvica em cólica. Nega 
comorbidades. Relato de múltiplos episódios de ITU tratados com antibioticoterapia sem urinocultura. Assinale a 
melhor opção de diagnóstico e tratamento: 

A. Cálculo vesical e litotripsia extracorpórea 

B. Cistite intersticial e anticolinérgico 

C. Infecção urinária recorrente e antibioticoterapia 

D. Tumor vesical e ressecção transuretral da bexiga 

E. Tumor de colo uterino e histerectomia 

15- Qual o nome do método de adicionar à data da última menstruação sete dias e nove meses para calcular a data 
provável de parto? 

A. Nägele 

B. Mauriceau 

C. Pomeroy 

D. B-lynch 

E. Fitz-Hugh 

16- Em gravidez única sem parto prematuro assinale a melhor conduta: 

A. Progesterona vaginal a partir de 16 semanas 

B. Progesterona vaginal a partir de 16 semanas se USG TV com colo < 20 mm 

C. Circlagem se colo < 25 mm ao USG TV a partir de 16 semanas 

D. Progesterona vaginal a partir de 20 sem se colo <20 mm 
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E. Indometacina 50 mg VO 6/6h a partir de 20 semanas 

17- Sobre o sulfato de magnésio na neuroproteção fetal  no parto pré-termo é possível afirmar: 

A. Está indicado na gestação a partir de 31 semanas quando o parto é iminente ou a gestação deve ser 
interrompida nas próximas 24 h 

B. Está indicado entre 23 e 31 semanas por 24 h antes da interrupção 

C. Seu uso está associado com 30% de redução de paralisia cerebral 

D. Iniciado na dose 6-8g IV em 4 horas e manutenção 3g /h IV até 24h após o parto 

E. Deve ser usado nos casos de pré-eclâmpsia grave e insuficiência renal 

18- Sobre o câncer de mama é possível afirmar:  

A. O câncer de mama costuma surgir com igual frequência pelos quadrantes mamários 

B. 30-40% dos cânceres detectados por mamografia são impalpáveis 

C. O exame físico detecta 10-20% dia cânceres não observados ao exame radiológico 

D. A palpação de tumores é mais fácil em mulheres jovens com mamas densas e modulares 

E. Cerca 10-20% das lesões consideradas malignas ao exame clínico são benignas ao exame histológico 

19- Paciente 45 anos, apresenta sangramento transvaginal intenso que já durava 14 dias. Há 9 meses com aumento do 
período menstrual de piora progressiva. Ultrassonografia pélvica demostra útero de 8 cm, contornos regulares, 
endométrio de 14 mm com lesão de 1,8x 1,0 cm na cavidade uterina. Beta HCG, TSH e biópsia de endométrio 
normais. Qual opção representa a mais provável causa de sangramento? 

A. Pólipo endometrial 

B. Hiperplasia endometrial 

C. Adenomiose 

D. Hemorragia uterina disfuncional 

E. Miomatose 

20- Sobre as discinesias é correto afirmar: 

A. Hipoatividade uterina caracteriza-se pela diminuição da intensidade, frequência e atividade abaixo de 100 
unidades Montevidéu (UM) acarretando em grave prejuízo materno e fetal. 

B. A hiperatividade costuma ser causada pelo parto obstruído ou pela ocitocina exagerada e o tratamento é 
decúbito dorsal com cabeceira a 30º ou emprego de inibidores. 

C. A hipertonia autêntica é causada pelo aumento anormal da frequência das contratações e o tratamento é o 
decúbito lateral e medicamentos inibidores. 

D. Na incoordenação de 2º grau notam-se no traçado pequenas contrações isoladas, alternadas com outras 
maiores que se espalham por zonas mais extensas. O parto tende a ser prolongado porque as isoladas são 
ineficazes e as que se estendem tem certa ação dilatadora. 

E. Na distocia cervical ativa o distúrbio é um espasmo funcional do orifício interno do colo, uma vez que não 
existe espasmo do orifício externo. Uma forma extrema da distocia cervical ativa é o anel de constrição que 
impede a distensão do istmo. 
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CLINICA MÉDICA – 21 A 40 

AS QUESTÕES DE 21 A 23 ESTÃO RELACIONADAS AO SEGUINTE CASO: 

Mulher jovem é internada no hospital com quadro de aumento importante do volume abdominal associado a dor 
difusa, além de edema em membros inferiores. Refere passado recente de úlceras labiais e vaginais, ocasião em que 
recebeu o diagnóstico de uma vasculite. Durante exames na internação, o estudo tomográfico contrastado do abdome 
demonstrava fígado aumentado de tamanho, de contorno regular, e ausência de opacificação das veias supra-hepáticas 
direita e média, além de ascite importante.  

21- Diante do quadro, assinale a melhor alternativa que inclui o diagnóstico mais provável e a complicação. 

A. o diagnóstico provável da vasculite é Doença de Devick, e a complicação é a Síndrome de Budd-Chiari 

B. o diagnóstico provável da vasculite é Poliarterite nodosa, e a complicação é a Síndrome de Budd-Chiari 

C.  o diagnóstico provável da vasculite é Doença de Behçet, e a complicação é a Síndrome de Budd-Chiari 

D. o diagnóstico provável da vasculite é Doença de Behçet, e a complicação é a Síndrome do anticorpo 
antifosfolipídeo 

E. o diagnóstico provável da vasculite é Doença de Behçet, e a complicação é a cirrose hepática 

22- A paciente evoluiu com importante agitação psicomotora, seguida de crise convulsiva tônico-clônico generalizada. 
Assinale a melhor alternativa. 

A. provável atividade neurológica da doença, hidantalizar e imunossuprimir 

B. encefalopatia hepática, não hidantalizar e fazer lactulose 

C. encefalopatia hepática, hidantalizar e fazer lactulose 

D. provável atividade neurológica da doença, não hidantalizar e imunossuprimir 

E. provável atividade neurológica da doença, hidantalizar e plasmaférese 

23- Durante internação em unidade de terapia intensiva, a paciente evoluiu para intubação orotraqueal por 
rebaixamento do nível de consciência. A paciente apresentava hipotensão arterial com necessidade de administração 
de amina em dose baixa e mantida. Além disso, apresentava uma relação P/F de 80 com FiO2 de 80%, com balanço 
hídrico positivo em 4500ml nas últimas 72 horas, além de injúria renal aguda KDIGO estágio 3. Em exame 
ecocardiográfico à beira leito, evidenciou-se veia cava inferior na sua porção supra-hepática de calibre bastante 
reduzido.  

Levando-se em consideração a fisiopatogenia da complicação, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta 
terapêutica. 

A. Aumentar a hidratação venosa com solução cristaloide 

B. Aumentar a hidratação venosa com solução colóide 

C. Iniciar terapia substitutiva renal intermitente sem ultrafiltração 

D. Iniciar terapia substitutiva renal contínua com ultrafiltração 

E. Iniciar terapia substitutiva renal contínua sem ultrafiltração 

24- Paciente cirrótico por esteatohepatite não-alcoólica, child B9, dá entrada na emergência com hematêmese 
volumosa. Ao exame apresenta-se com PA 82x45 mmHg, FC 112bpm, hipocorado 3+/4+ e ictérico 3+/4+. Ascite tensa 
e edema de MMIIs 2+/4+. Encefalopatia hepática com desorientação e presença flapping espontâneo. Assinale a 
melhor conduta para o caso: 
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A. Realização de endoscopia imediata para esclerose ou ligadura das varizes esofagianas, associado a lactulose e 
diurético 

B. Reposição volêmica com plasma + crioprecipitado, e realização de endoscopia até no máximo 1h 

C. Reposição volêmica com cristaloide imediata, início de vasoconstrictor esplâncnico e endoscopia até 12h 

D. Endoscopia imediata e, em seguida, iniciar vasoconstrictor esplâncnico  

E. Iniciar vasoconstrictor esplâncnico, com reposição volêmica com soro glicosado pelo risco de hipoglicemia e 
endoscopia até 48h 

25- Idoso de 72 anos, acamado no quarto dia de pós-operatório de cirurgia ortopédica por fratura de fêmur, evolui com 
quadro de desorientação e agitação psicomotora, associado à taquicardia, dessaturação e dispneia súbita. Ausculta 
respiratória sem alterações. A hipótese diagnóstica de tromboembolismo foi confirmada. Ecocardiograma não 
demonstrava complicações. Assinale a melhor alternativa quanto ao tratamento proposto. 

A. Iniciar antiagregação plaquetária 

B. Administrar trombolítico 

C. Iniciar heparina de baixo peso molecular na dose de 1mg/Kg de 12/12h 

D. Iniciar heparina de baixo peso molecular com ajuste por PTT 

E. Iniciar heparina não-fracionada na dose de 0,5 mg/kg de 12/12h 

26- Paciente jovem, apresentando perda ponderal associado à diarreia, com frequência de 2-3x ao dia em moderada 
quantidade, sem sinais inflamatórios. Refere início do quadro há cerca de 6 semanas. Durante exame, apresenta rash 
principalmente em tronco superior e face, de coloração violácea. Apresentava-se com taquicardia (FC 122 bpm) e com 
sopro sistólico em foco tricúspide. Além disso, hepatomegalia com fígado de consistência endurecida e nodular na 
extensão de sua superfície. Diante da principal hipótese, assinale o exame que mais auxiliaria no diagnóstico: 

A. Dosagem de ácidos biliares no sangue 

B. Dosagem de ácido 5-hidroxindolacético no sangue 

C. Colononoscopia 

D. Dosagem de ácidos biliares em amostra urinária 

E. Dosagem de ácido 5-hidroxindolacético em urina 24h 

AS QUESTÕES 27 A 29 REFEREM-SE AO CASO CLÍNICO ABAIXO: 

Paciente de 66 anos, masculino, hipertenso e diabético, procura a emergência referindo dor precordial de forte 
intensidade, opressiva, irradiando para mandíbula e membro superior esquerdo iniciado há cerca de 02 horas.  

Na avaliação inicial no setor de emergência encontrava-se com fáscies de dor, sudoreico e referindo “falta de ar”.  

Sinais vitais: FC: 102bpm   PA: 220/120mmHg   Sat: 88%  

Ausculta respiratório com murmúrio vesicular universalmente audível e estertores creptantes  nos 2/3 inferiores de 
ambos hemitóraxes 

Ausculta cardíaca com ritmo cardíaco regular em 2T, bulhas normofonéticas, sem sopros nos focos de ausculta  

Restante do exame físico sem alterações  

No eletrocardiograma inicial apresentava supradesnivelamento do segmento ST nas derivações DII, DIII e aVF sendo 
maior em DIII e infradesnivelamento do segmento ST em DI.  

Com base no caso responda as próximas questões  
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27- Em relação ao caso acima marque a alternativa correta  

A. Paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST de parede 
inferior evoluindo em Killip III   

B. Paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST de parede 
anterior evoluindo em Killip III   

C. Paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST de parede 
anterior evoluindo em Killip II   

D. Paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST de parede 
inferior evoluindo em Killip IV   

E. Paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST de parede 
lateral evoluindo em Killip III   

28- Com base no eletrocardiograma a provável artéria culpada é: 

A. Artéria circunflexa 

B. Artéria descendente anterior  

C. Artéria coronária direita  

D. Artéria diagonal  

E. Artéria septal  

29- Imediatamente após o eletrocardiograma foi contactado o serviço de hemodinâmica com prazo de chegada ao 
hospital de 180 minutos. Marque a melhor conduta neste caso. 

A. Aguardar hemodinâmica para coronariografia e iniciar dupla antiagregação com AAS e Ticagrelor associado a 
anticoagulação plena com heparina não -fracionada  

B. Indicar terapia trombolítica e iniciar dupla antigregação com AAS e Clopidogrel associado a anticoagulação 
plena com heparina de baixo peso  

C. Indicar terapia trombolítica e iniciar dupla antigregação com AAS e Ticagrelor associado a anticoagulação 
plena com heparina de baixo peso  

D. Aguardar hemodinâmica para coronariografia e iniciar dupla antiagregação com AAS e Clopidogrel associado 
a anticoagulação plena com heparina de baixo peso 

E. Aguardar hemodinâmica para coronariografia e iniciar dupla antiagregação com AAS e Prasugrel associado a 
anticoagulação plena com heparina de baixo peso 

RESPONDA AS QUESTÕES 30 E 31 COM BASE NO CASO DESCRITO ABAIXO: 

Paciente de 34 anos, sem comorbidades conhecidas, chega ao pronto socorro trazido por um amigo com relato de 
cefaleia progressiva iniciada 4 semanas antes, associada a febre não aferida, evoluindo há 48 horas com turvação 
visual e confusão mental.  

Ao exame físico, encontra-se muito emagrecido, com presença de placas esbranquiçadas em cavidade oral. Na pele, 
notam-se lesões sugestivas de prurigo estrófulo nos membros inferiores. Há rigidez de nuca. Escala de coma de 
Glasgow de 12 (Abertura ocular = 3, resposta verbal = 4 e resposta motora = 5). 

Tomografia de crânio com contraste apresenta edema cerebral discreto, sem lesões focais, com realce meníngeo ao 
meio de contraste. 

Resultado de punção liquórica evidencia pressão de abertura muito aumentada (pressão de abertura medida de 85 
cmH2O), LCR xantocrômico, com 100 células/mm3 sendo 60% mononucleares, hiperproteinorraquia de 250 mg/dl e 
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glicorraquia superior a 40% da glicemia. Exame direto evidencia presença de  múltiplas células leveduriformes 
encapsuladas. 

30- Qual o principal tratamento a ser iniciado? 

A. Fluconazol 

B. Sulfadiazina + Pirimetamina + Ácido folínico 

C. Anfotericina B + Flucitosina 

D. Ceftriaxone + Vancomicina + Dexametasona 

E. Rifampicina/Isoniazida/Pirazinamida/Etambutol + Dexametasona 

31- Caso o líquor tivesse evidenciado pressão de abertura aumentada, líquor de aspecto xantocrômico, pleocitose de 
750 células/mm3 com 70% de mononucleares, glicorraquia inferior a 40% da glicemia e hiperproteinorraquia de 1g/
dl, com exames diretos negativos para bactérias, fungos e micobactérias, qual seria a causa mais provável da 
meningoencefalite? 

A. Mycobacterium tuberculosis 

B. Cryptococcus neoformans 

C. Neisseria meningitidis 

D. Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) 

E. Listeria monocytogenes 

AS QUESTÕES 32 A 34 REFEREM-SE AO CASO CLÍNICO ABAIXO: 

Paciente feminina de 78 anos, hipertensa, dislipidêmica em acompanhamento no ambulatório de cardiologia devido a 
miocardiopatia dilatada isquêmica (IAM há 07 anos sem estratificação prévia). Ao longo dos últimos anos tem se 
mantido em classe funcional II.  

Faz uso regular de enalapril 10mg 2x; furosemida 40mg pela manhã; esprinolactona 25mg 1x; bisoprolol 10mg 1x; 
aspirina 100mg 1x; rosuvastatina 10mg 1x 

Há cerca de 48 horas após as festividades de final de ano começou a apresentar quadro de dispneia aos mínimos 
esforços associado a ganho de peso e edema de MMI. 

Chega a emergência pouco sonolenta, despertável ao chamado, obedecendo a comandos simples. Extremidades frias e 
perfusão capilar diminuída. Acianótica, anictérica, hipocorada (+/4+).  

Sinais vitais: FC: 85bpm  PA: 88/50mmHg   Sat: 88%  

Ausculta respiratória com murmúrio vesicular universalmente audível e estertor creptante no 1/3 inferior de ambos 
hemitóraxes 

Ausculta cardíaca com ritmo cardíaco regular em 3T com 3ª bulha de VE e sopro sistólico 2+/6+ em foco mitral. 
Presença de turgência jugular patológica  

Abdômen com fígado palpável a 3cm do rebordo costal direito com refluxo hepato-jugular presente  

MMII com edema 2+/4+ com cacifo até o joelho  
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32- Baseado no caso clínico em questão analise as seguintes afirmações  

I- Paciente deve realizar BNP no atendimento de emergência para confirmação do diagnóstico de insuficiência 
cardíaca  

II- Deve-se investigar infecção com radiografia de tórax, hemograma e PCR por ser a principal causa da 
descompensação da paciente  

III- Avaliação da função renal e do lactato complementam a avaliação para definição do perfil hemodinâmico da 
paciente  

A. Apenas a afirmativa I está correta  

B. As afirmativas I e II estão corretas  

C. Apenas a afirmativa II está correta 

D. As afirmativas II e III estão corretas 

E. Apenas a afirmativa III está correta  

33- Na avaliação do paciente podemos classificar no seguinte perfil hemodinâmico 

A. Perfil B com débito cardíaco diminuído, pressão venosa central elevada e resistência vascular sistêmica 
elevada  

B. Perfil C com débito cardíaco diminuído, pressão venosa central diminuída e resistência vascular sistêmica 
diminuída 

C. Perfil L com débito cardíaco diminuído, pressão venosa central elevada e resistência vascular sistêmica 
elevada  

D. Perfil C com débito cardíaco diminuído, pressão venosa central elevada e resistência vascular sistêmica 
elevada  

E. Perfil L com débito cardíaco diminuído, pressão venosa central diminuída e resistência vascular sistêmica 
diminuída 

34- Com relação ao tratamento inicial deste paciente a marque a melhor alternativa  

A. Reduzir dose do betabloqueador em 50%, manter enalapril, suspender espironolactona, iniciar furosemida 
venosa e iniciar dobutamina  

B. Suspender bisoprolol, enalapril e espirnolactona, iniciar furosemida venosa e nitroglicerina venosa  

C. Suspender bisoprolol, enalapril e espirnolactona, iniciar dobutamina venosa e tentar hidratação venosa em 
volume baixo  

D. Suspender enalapril e bisoprolol, manter furosemida e espironolactona por via oral, iniciar dobutamina venosa  

E. Suspender bisoprolol e espironolactona, manter enalapril, iniciar furosemida venosa e levosimendan 

35- Está indicada precaução respiratória por aerossóis nas seguintes situações, EXCETO: 

A. Tuberculose pulmonar 

B. Sarampo 

C. Varicela 

D. Herpes Zoster com acometimento de um único dermátomo em paciente transplantado 
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E. Doença meningocócica 

36- 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 

37- Qual das seguintes complicações é mais frequente em casos de sarampo? 

A. Panencefalite esclerosante subaguda 

B. Encefalite 

C. Otite média aguda 

D. Úlcera de córnea 

E. Síndrome de Guillain-Barré 

38- Está associado ao desenvolvimento de linfomas de células B, linfomas de células T, linfoma de Hodgkin, 
carcinoma nasofaríngeo e doença linfoproliferativa pós-transplante (PTLD): 

A. Epstein Barr  

B. Citomegalovírus 

C. HIV 

D. Herpesvírus tipo 8 

E. Vírus da hepatite B 

39- Mulher de 45 anos refere astenia há cerca de 2 meses, e nega outros sintomas. Ao exame encontra-se hipocorada 
(3+/4+), taquicárdica (FC 112 bpm), apresentando ritmo cardíaco regular, acrescido de um sopro sistólico bem audível 
em todos os focos. Hemograma inicial evidencia Hb 7,1 / Htc 21%/ VCM 75 / Leucograma 5.000 / Plaquetas 356.000. 
Qual dos exames abaixo deve ser solicitado inicialmente para melhor caracterização do quadro? 

A. Endoscopia Digestiva Alta 

B. CA 125 

C. Ferritina 

D. Vitamina B12 

E. Ácido metilmalônico 

40- São exemplos de microangiopatia trombótica, EXCETO: 

A. Púrpura trombocitopênica trombótica 

B. Síndrome hemolítica-urêmica 
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C. Síndrome hemolítica-urêmica atípica 

D. Púrpura trombocitopênica idiopática 

E. Síndrome HELLP 

CIRURGIA GERAL – 41 A 60 

41- Paciente de 28 anos, portadora de Hipertensão Arterial Crônica previamente a gestação, G2P0A1 (Espontâneo 
com 9 semanas) , manteve níveis pressóricos controlados com uso de Metildopa e exames pré natais sem alterações 
relevantes . Evoluiu na 28 semana com dor abdominal em Hipocôndrio direito, irradiada para o ombro direito, náusea, 
01 episódio de vomito, quando procurou assistência Obstétrica na Emergencia. Ao exame: Hipocorada ++/4+, 
hipoidratada +/4+, Tax 37,8 , PA : 140/90 mmHg, FR = 20 rpm, FC = 90 ,  abertura ocular espontânea, responde com 
frases coesas, obedece a comandos , exame abdominal com dor a palpação profunda em Hipocôndrio Direito, Jobert 
Negativo, fígado palpável a 2cm do rebordo costal, sem demais alterações ao exame fisico  . 

Exames laboratoriais : Hb 9,9 Ht 25% Leucometria total 14450 11% bastoes Plaquetas 81 mil , BT 6,8 BI 2,7 BD 1,1 
TGO 565 TGP 430 GGT 30 FAL 211Alb 3,5 Ur 35 Cr 1,1 PCR 15,0 Na 142 K 4,4 Amilase 30 Lipase 100.   

 

Sobre o caso relatado e avaliação da imagem, pode-se afirmar que a principal hipótese diagnóstica é: 

A. Hemangioendotelioma Epiteloide Hepático roto 

B. Hematoma Subcapsular Hepático secundário a Síndrome HELLP 

C. Abscesso hepático piogênico 

D. Adenoma Hepático Roto 

E. Hepatocarcinoma Roto 

42- Adolescente, 14 anos e 2 meses, sexo masculino. Refere dor súbita no testículo direito, há 36 horas, contudo não 
informou aos pais. Após 24 horas, devido à persistência da dor, informou à mãe que, em seguida, procurou assistência 
médica em serviço de pronto atendimento. Aproximadamente 36 horas após o início do quadro, foi admitido em um 
hospital. Apresentava edema e hiperemia da bolsa escrotal e aumento do testículo direito. Diversos sinais e sintomas 
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auxiliam no diagnostico diferencial entre torção testicular e orquiepididimite. O sinal caracterizado pela 
horizontalização do testículo e o alívio da dor com a elevação mecânica do órgão são, respectivamente: 

A. Angell e Prehn 

B. Ger e Prehn 

C. Angell e Brunzel 

D. Prehn e Ger 

E. Ger e Brunzel 

43- Quanto a utilização de lipídeos na nutrição parenteral total (NPT), são verdadeiras as seguintes afirmativas 
EXCETO:  

A-  É o componente que provém a maior taxa de calorias por mililitro 

B-  Só pode ser administrado isoladamente, não podendo ser colocado na mesma solução com proteínas e 
carbohidratos sob o risco de contaminação da solução 

C-  Idealmente devem ser responsáveis por 20% do total de calorias prescrito por dia 

D-  Sua utilização pode estar relacionada ao desenvolvimento de disfunção hepática relacionada à NPT 

E- A utilização de formulações com ômega-3 pode frente as formulações convencionais apresentar menor 
inflamação sistêmica, conforme demonstrado    em estudos experimentais   

44- Paciente 35 anos submetido a transplante renal intervivos apresetando funcionamento imediato do enxerto , 
urinando bem, melhora importantes das escórias renais e recebeu alta hospitalar no 7° dia de pós operatório em uso de 
tacrolimus , corticoide e micofelolato 

Em consulta de revisão com 3 semanas , a creatinina sérica de 1,5, ureia de 45mg/dl, 16.800 leucócitos, sem febre, 
nível sérico do tacrolimus de 10,5 mg/dl, urinando bem e Ultrassom revelou imagem fluida com septos finos adjacente 
ao polo inferior do rim. 

O diagnóstico mais provável é ? 

A. Fistula urinária 

B. Linfocele 

C. Hematoma infectado 

D. Rejeição celular aguda 

E. Bexigoma 

45- Em relação à ultrassonografia intraoperatória no trato gastrointestinal, assinale a afirmativa incorreta: 
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A. Pode ser utilizada para visualizar lesões previamente não diagnosticadas ou cálculos nos ductos biliares, 
evitando dissecções desnecessárias de vasos ou ductos; 

B. Pode ser utilizada para identificar com mais precisão as margens tumorais  e auxiliar em procedimentos de 
biópsia e crioablação; 

C. Quando comparada com outras modalidades de imagem pré-operatória, a ultrassonografia intra-operatória é 
muito mais sensível na detecção de lesões benignas e malignas. 

D. A ultrassonografia intraoperatória tem precisão de detecção de diminutas lesões com diâmetros acima de 10 
mm.  

E. A precisão de detecção de pequenas lesões e suas relações com outras estruturas facilita ressecções, reduz o 
tempo cirúrgico, e frequentemente altera a estratégia cirúrgica 

46- O ligamento de Berry tem importância cirúrgica na tiroidectomia total devido à: 

A. Sua relação intima com o nervo larigeo recorrente 

B. Sua relação com as paratiroides inferiores 

C. Sua relação com as paratiroides superiores 

D. Sua relação com a pirâmide de Lalouette 

E. Sua relação com o tubérculo de Zuckerkandl 

47- Idoso de 82 anos, portador de câncer de pâncreas em fase avançada, lúcido, dá entrada na emergência com dor 
abdominal, ictérico, inapetente, perda ponderal de 10 kg em 3 meses; qual melhor sequencia de abordagem? 

A. admitir na unidade de terapia intensiva 
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B. passar uma sonda nasogástrica e alimentar 

C. levar ao centro cirúrgico imediatamente 

D. nenhuma das respostas apresentadas 

E. antes de qualquer medida que exponha o paciente ao sofrimento, verificar o que o paciente pensa sobre sua 
doença e sobre medidas paliativas 

48- A profilaxia de náuseas e vômitos  de cirurgias abdominais   é um fator que diminui  a morbidade dos pacientes no 
periodo pós operatório. São drogas efetivas na prevenção deste fenômeno . 

A. Droperidol e dexametasona 

B. Ondasetrona e difenidramina 

C. Haloperidol e prometazina 

D. Todas as anteriores 

E. Ondasetrona e dietilamina 

49- A cirurgia de Couinaud- Soupault  consiste em: 

A. Anastomose colangiojejunal utilizando o ducto do segmento III na placa umbilical 

B. Anastomose hepático-jejunal na placa hilar utilizando a confluência dos ductos hepáticos direito e esquerdo 

C. Anastomose hepaticojejunal após ressecar parte do seg II no tratamento de tumores ou estenosos do hilo 
hepático 

D. Reconstrução biliar utilizando a vesícula biliar em paciente portadores de neoplasias de cabeça de pâncreas 
irressecáveis 

E. Cirurgia realizada para pacientes portadores de Sindrome de Mirizzi acometendo do ducto hepático comum 

50- 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 

51- Paciente sexo masculino, 27 anos ,70 kg, sem comorbidades é admitido no setor de emergência vítima de 
ferimento por arma de fogo em hipocôndrio direito. Apresenta abertura ocular ao chamado e retirada do membro ao 
estimulo doloroso não apresenta resposta verbal a nenhum estimulo. Foi levado ao centro cirúrgico para laparotomia 
de emergência. Exame laboratorial colhido em sala revela hematócrito de 18%. O sangramento cirúrgico foi 
controlado. 

A respeito desse caso 

A. hipotermia, hipocalemia e acidose podem contribuir para o desenvolvimento de disturbio da coagulação 

B. considerando-se que o tempo de jejum do paciente é desconhecido, o uso de cisatracurio como relaxante 
muscular para indução do paciente em sequencia rapida é adequado. 
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C. espera-se que cada unidade de concentrado de hemacias transfundida leve o hematocrito em 
aproximadamente 2-3% 

D. a punção venosa profunda é a tecnica de eleição para permitir a ressuscitação volemica no setor de 
emergência 

E. apresenta escala de coma de gasglow de 9 a admissão. 

52- Paciente de 95 anos, portadora de demência, restrita ao leito, vai ao consultório do cirurgião com extrema 
dificuldade na cadeira de rodas pois sua filha desesperada percebe durante o banho, vários nódulos no abdomen. Ao 
exame, o cirurgião nota um abdômen distendido, endurecido, com vários nodulos, provavelmente sugestivos de 
carcinomatose peritoneal. Qual a melhor conduta inicial neste caso? 

A. solicitar imediatamente tomografia sem esclarecer exatamente a hipótese diagnostica provavel 

B. solicitar que vá a emergência imediatamente com cirurgia programada de imediato 

C. encaminhar diretamente ao oncologista 

D. conversa com a filha a provável hipótese e qual caminho melhor seguir em relação a qualidade de vida e 
dignidade da pessoa 

E. todas as alternativas estão corretas 

53- Nos últimos anos a cirurgia hepática apresentou importante evolução técnica com a incorporação de diversas 
novas técnicas e aprimoramento de procedimentos de radiologia intervencionista.  

A técnica de ALPPS tem sido mundialmente utilizada em casos selecionados 

Sobre esta técnica assinale a alternativa correta; 

A. A técnica de ALPPS clássica realiza-se a ligadura cirúrgica do ramo direito da veia porta e a transecção 
hepática entre o setor lateral esquerdo e setor medial esquerdo para interromper a comunicação entre a veia 
porta esquerda e direita 

B. A regeneração hepática na técnica de ALPPS é satisfatória mas ainda inferior quando comparada a 
embolização portal 

C. Na técnica de ALPPS realiza-se ligadura do ramo direito da veia porta e da veia hepática direita 
simultaneamente com objetivo de implementar a regeneração do lobo esquerdo. 

D. Não se observa diferença nos níveis de regeneração hepática entre a técnica de ALPPS e a embolização 
portal seletiva 

E. A técnica de ALPPS é utilizada apenas para resgate de pacientes portadores de carcinoma hepatocelular após 
falha no tratamento com quimioembolização intra arterial hepática 

54- Paciente 60 anos, previamente hígida, portadora de adenocarcinoma de pâncreas, submetida a 
gastroduodenopancreatectomia com reconstrução pancreática pela técnica de Peng. Foram mantidos 2 drenos de Blake 
juntos das anastomoses. Apresentou evolução pós operatória satisfatória até o quinto dia, quando iniciou quadro de dor 
abdominal importante com irritação peritoneal, febre e queda do estado geral, associados a piora da função renal, 
leucocitose com desvio e aumento de PCR tomografia do abdome revelando grande quantidade de liquido no andar 
superior do abdome.  Foram realizadas análises bioquímicas dos drenos com os seguintes resultados: Amilase do 
dreno 1: 8075 mg/Dl -  Amilase do dreno 2: 2744 mg/dL - Amilase sérica: 109 mg/dL 

A alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica e a sua classificação segundo os critérios do grupo internacional de 
estudo da cirurgia do pâncreas (ISGPS) é: 

A. fístula pancreática, grau C 

B. deiscencia de anastomose, grau B 

C. deiscencia de anastomose, grau D 
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D. fístula pancreática grau D 

E. desiscencia de anastomose, grau E 

55- Paciente submetida a hemorroidectomia. Qual a técnica utilizada, segundo a foto abaixo:  

A. Miligan Morgan 

B. Fidel 

C. Reis Neto 

D. Fergueson 

E. Nenhuma das respostas acima 

 

56- Sobre os insulinomas do pâncreas assinale a alternativa incorreta 

A. 100% dos insulinomas localizam-se na glândula pancreática 

B. 90% tem menos de 2cm 

C. predominam na cabeça pancreática 

D. 10-15% sao malignos 

E. sao os tumores endócrinos mais comuns do pâncreas 

57- O divertículo de Meckel é a anomalia congênita mais comum do intestino delgado, que ocorre por falha na 
involução do conduto  onfalomesentérico. A presença de mucosa heterotópica não é rara, sendo a mucosa gástrica 
mais comum. São complicações associadas, exceto: 

A. tumor carcinóide 

B. diverticulite 

C. perfuração 

D. obstrução 

E. leiomiosarcoma 

58- Paciente 34 anos, feminina natural de Téofilo Otoni – MG, apresentou 4 episídios de hemorragia digestiva alta por 
varizes de esôfago , sendo o último episódio de grande volume necessitando de internação em CTI, hemotransusão e 
tamponamento das varizes com balão de Sangstaken-Blackmore. Foi indicado tratamento cirúrgico . 

De acordo com o desenho abaixo, qual foi a técnica utilizada?  
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A. Sugiura- Futagawa 

B. Warren-Teixiera 

C. Hassab 

D. Romero-Torres 

E. Sugawara – Blakemore 

59- A hérnia de Petit localiza-se? 

A. Linha semilunar 

B. Períneo 

C. Triangulo lombar inferior 

D. Tringulo lombar superior 

E. Forame  obturatório 

60- Paciente 66 a , submetido a transplante hepático por cirrose descompensada com meld 27. Apresentou sinais de 
hérnia inguinal  encarcerada no 8° dia de pós operatório sendo submetido a cirurgia de urgência . Durante a 
exploração da região inguinal, observou-se hérnia de Richter mas sem sofrimento intestinal e por isso foi realizado a 
redução da hérnia e hernioplastia pela técnica de Lichtenstein. No décimo dia de pós operatório da hernioplastia , o 
paciente apresentou dor importante na região inguino-escrotal, associada a piora dos padrões infecciosos. 

De acordo com a imagem abaixo, qual o seu diagnóstico mais provável?  



19

 

A. Gangrena de Fournier 

B. Balanopostite supurativa necrotizante 

C. Orquiepididimite gangrenosa 

D. Abscesso isquio-retal 

E. Doença enxerto versus hospedeiro ( GVHD ) 

EPIDEMIOLOGIA – 61 A 80 

61- Qual das alternativas abaixo caracteriza um estudo epidemiológico: 

A. Coorte 

B. Caso controle 

C. Seccional 

D. Prevalencia 

E. Todas as respostas acima 

62- Para avaliara segurança do uso de um quimioterápico A, em pacientes com câncer de pulmão, um ensaio clinico 
foi realizado comparando com outro quimioterápico B. Após 12 meses de acompanhamento a mortalidade de quem 
usou A foi de 33% e quem sou B foi de 38%. Calcule o Risco Relativo, cujo P=0,07 

A. 0,83 

B. 0,87 

C. 0,79 

D. 0,86 

E. 0,15 

63- Qual o problema especifico de um estudo ecológico com desenho analítico de series temporais: 

A. Os critérios diagnósticos e de classificação das doenças podem se modificar no tempo 

B. Pode ser individualizado 

C. A população deve ser de jovens e morar próximo para facilitar os pesquisadores 

D. Exige calculo estatístico 
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E. Nenhuma das respostas acima 

64- Qual vacina abaixo não faz parte do calendário vacinal obrigatório de adulto de 2019: 

A. Hepatite B –  

B. Dupla adulto (dT) – 

C. Febre amarela  

D. Sarampo  

E. Tríplice viral  

Para responder as próximas 2 questões, leia esse enunciado:  

Considere que o seguinte conjunto de dados representa os tempos de sobrevida(em anos) ao câncer de mama de uma 
determinada população: 2,4,3,1,5. 

65- Qual a média dos tempos de sobrevida da população 

A. 2 

B. 3 

C. 3,5 

D. 1,5 

E. 2,5 

66- Qual a moda dos tempos de sobrevida da população 

A. 0 

B. 2,5 

C. 3 

D. Não há moda nessa questão 

E. 3,5 

67- Qual opção abaixo NÃO é considerado um viés epidemiológico 

A. Migração  

B. Entrevistador 

C. Amostragem 

D. Aderência 

E. Todas respostas acima estão corretas 

68- O que é sensibilidade de um teste diagnóstico 

A. Proporção de indivíduos com a doença que tem um teste positivo 

B. Média de pessoas cujos teste foi positivo 

C. Quando o risco relativo do teste for positivo de ter a doença 

D. Quando a pessoa reage negativamente a uma resposta dos testes diagnosticos  
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E. Nenhuma das respostas acima 

69- Qual a melhor opção que define o que é incidência de uma doença 

A. Número de casos de uma doença em um grupo de pessoas da mesma família independente do tempo 

B. Número de casos de morte por uma doença rara em uma população  

C. Número de casos novos de uma doença em uma população, em um período determinado de tempo 

D. Quando o pesquisador elege qual doença quer investigar 

E. Todas as respostas acima 

70- Das opções abaixo, apenas uma é a correta. Qual ? 

A. O viés de seleção ocorre nos estudos caso-controle 

B. O viés de migração não é um tipo de viés de seleção 

C. Nos estudos transversais não se inclui a prevalência de doenças 

D. Estudos ecológicos pertencem aos estudos de análise individual 

E. Nenhuma das respostas acima 

71- Das Disposições Gerais do Sistema Único de Saúde, assinale a errada. 

A. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 
seu pleno exercício. 

B. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais 
que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação. 

C. O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 

D. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes 
e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, 
a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.  

E. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir 
às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social 

72- Qual doença abaixo não se encaixa no modelo de transição epidemiológica que ocorreu de forma clara no 
continente europeu: 

A. Câncer  

B. Demência  

C. Infarto agudo do miocardio 

D. Acidente vascular cerebral 

E. Diarreia por rotavirus 

73- Qual grupo populacional é o exemplo da transição demográfica 

A. Crianças 

B. Transgêneros 
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C. Ostomizados 

D. Idosos 

E. Adolescentes 

74- À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: 

A. - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços 
públicos de saúde; 

B. participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema 
Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual; 

C. participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho; 

D. executar serviços de vigilância epidemiológica e  vigilância sanitária; 

E. Não dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde;  

75- NÃO faz parte do estatuto do idoso em relação a garantia de prioridade: 

A. Atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de 
serviços à população; 

B. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas; 

C. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso; 

D. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações; 

E. Priorização do atendimento do idoso no hospital, em detrimento a sua casa 

76- NÃO faz parte dos objetivos da vigilância epidemiológica 

A. Identificar a descrever o comportamento epidemiológico de doenças 

B. Detectar epidemias e descrever seu processo de disseminação 

C. Fiscalizar as operadoras de saúde junto com a agencia nacional de saúde suplementar 

D. Avaliar a magnitude das doenças decorrentes dos agravos à saúde 

E. Avaliar o impacto de medidas de intervenção 

77- Abaixo estão alguns dos fatores que interferem na causalidade das doenças de acordo com o modelo ecológico, 
exceto 

A. Ambiente social 

B. Ambiente físico 

C. Ambiente biológico 

D. Ambiente tecnológico 

E. Ambiente social 

78- Não faz correspondência entre as fases de um estudo chamado ensaio clinico com uso de drogas e sua explicação 

A. Fase I – farmacologia clinica e toxicidade no homem, relacionado a segurança e a eficácia  
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B. Fase II – investigação clínica do efeito do tratamento, em pequena escala, da eficácia e segurança da droga, 
com monitoramento de cada paciente 

C. Fase III – avaliação em larga escala do tratamento após a droga ter demonstrado ser razoavelmente eficaz 

D. Fase IV – fase de vigilância pos comercialização, monitoramento dos efeitos adversos a longo prazo, 
promoção de nova droga 

E. Todas as respostas acima 

79- Todas as informações abaixo demonstram a importância da curva ROC – (Receiver Operator Characteristic 
curve), exceto 

A. Avaliar a detecção de sinais de radas 

B. Não ajudam na identificação do melhor ponto de corte em um teste diagnostico 

C. Usada para comprar dois testes diagnósticos 

D. É uma forma de expressar graficamente a relação entre a sensibilidade e a especificidade de um teste 

E. Nenhuma das respostas acima 

80- Consta de Epidemiologia na avaliação de riscos ambientais, exceto 

A. Identificação do perigo 

B. Avaliação da dose-resposta 

C. Avaliação da exposiçãi 

D. Caracterização do risco 

E. Todas as respostas acima 

PEDIATRIA – 81 A 100 

81- Adolescente de 15 anos é trazido pelo pai para atendimento de emergência devido a cefaleia associada a vômitos. 
Relata que nas últimas semanas percebeu que o filho começou a urinar em grande quantidade. O exame clínico 
mostrou sinais de hipertensão intracraniana. A ressonância magnética mostrou tumor sólido com estruturas císticas 
contendo líquido de densidade intermediária na região suprasselar. Marque a opção com a hipótese diagnóstica mais 
provável 

A. Craniofaringioma 

B. Astrocitoma 

C. Meduloblastoma 

D. Adenoma de hipófise 

E. Meningioma 

82- O comprometimento fetal pode ocorrer no período anterior ou durante o parto. Durante o parto o sofrimento fetal 
pode ser avaliado através do monitoramento contínuo da frequência cardíaca fetal. Sobre a interpretação deste método 
marque a alternativa incorreta. 

A. Um causa de variabilidade diminuída ou ausente é a hipoxemia fetal  

B. Aceleração é um aumento abrupto da frequência acardíaca fetal maior ou igual a 15 batimentos/minuto em 15 
segundos ou mais.  

C. Desaceleração tardia é uma alteração fisiológica e esperada durante o trabalho de parto  
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D. Desaceleração precoce é um padrão repetitivo de redução gradual e retorno da frequência cardíaca fetal 
coincidente com a contração uterina  

E. A presença de acelerações ou variabilidade moderada prediz com segurança a ausência de acidemia 
metabólica fetal  

83- Em consulta ambulatorial de rotina menino de 8 anos sem queixas com exame físico normal apresenta índice de 
massa corporal (IMC) acima do percentil 97 para idade e sexo (segundo curvas da OMS). São exames indicados na 
avaliação inicial exceto: 

A. Glicemia de jejum  

B. Triglicerídeos  

C. Alanina aminotransferase 

D. Hormônio tireoestimulante 

E. Colesterol total  

84- Para definição de síndrome metabólica em adolescente de 14 anos de idade é necessário a presença de cintura 
abdominal acima do percentil 90 mais dois critérios abaixo exceto: 

A. Baixo HDL-colesterol (< 40mg/dl) 

B. Alto LDL colesterol (> 110mg/dl) 

C. Hipertrigliceridemia (>150mg/dl) 

D. Hipertensão arterial (Sistólica > 130 mmHg e diastólica > 85 mmHg 

E. Intolerância a glicose (Glicemia de jejum > 100 mg/dl ou presença de diabetes mellitus tipo 2 

85- Recém-nascido a termo é levado ao berço de reanimação após parto vaginal prolongado. Encontra-se em apneia e 
com hipotonia generalizada. Realizado aquecimento e abertura das vias aéreas. No exame clínico mantendo-se em 
apneia e com FC de 80bpm. Conforme o algoritmo de ressuscitação do recém-nascido marque a alternativa correta  

A. Iniciar imediatamente massagem cardíaca associado a ventilação com pressão positiva na relação 3:1 

B. Realizar entubação orotraqueal e iniciar massagem cardíaca  

C. Realizar estímulo tátil e aguardar 30 segundos para reavaliação clínica  

D. Iniciar ventilação com pressão positiva e monitorar saturação de oxigênio  

E. Administrar precocemente epinefrina e iniciar massagem cardíaca   

86- Os principais patógenos e o antimicrobiano indicado para o tratamento de Otite Média Aguda em crianças 
menores de 6 meses é: 

A. S. Pneumoniae e M. catarrhalis; Azitromicina. 

B. M. catarrhalis e S. aureus; Ceftriaxone. 

C. S. Pneumoniae e Vírus Sincicial Respiratório; Amoxicilina com Clavulanato. 

D. H. influenzae e M. catarrhalis; Ceftriaxone 

E. S. Pneumoniae e H. influenzae; Amoxicilina. 

87- Sobre a Bronquiolite Viral Aguda é Incorreto afirmar: 

A. Tem seu pico de incidência entre 6 e 12 meses. 
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B. Os vírus Influenza e Rinovírus são agentes causais. 

C. A hiperinsuflação torácica é um sinal radiológico sugestivo. 

D. A maior parte dos casos tem evolução benigna e podem ser acompanhados ambulatorialmente. 

E. Mais comum em menino 

88- São diagnósticos feitos no Teste do Pezinho ofertado pelo SUS, exceto: 

A. Fenilcetonúria 

B. Galactosemia 

C. Hemoglobinopatias 

D. Deficiência de Biotinidase 

E. Fibrose Cística 

89- Mãe de recém-nascido com 3 dias de vida é diagnosticada com tuberculose pulmonar, com 2 amostras de escarro 
com BAAR positivo. A conduta correta em relação ao bebê é, de imediato: 

A. Manter a amamentação, com uso de máscara e iniciar quimioprofilaxia com Isoniazida. 

B. Suspender a amamentação temporariamente, iniciar quimioprofilaxia com Isoniazida e retornar amamentação 
quando a mãe deixar de ser bacilífera. 

C. Realizar PPD e, se positivo, iniciar tratamento com esquema RIPE, mantendo a amamentação. 

D. Oferecer o leite materno após ser devidamente pasteurizado, enquanto aguarda o tratamento da mãe. 

E. Existe contra-indicação absoluta a amamentação devendo ser oferecido ao recém-nascido fórmulas infantis 

90- É contra-indicação absoluta a amamentação: 

A. Mastite. 

B. Mãe portadora de HCV (vírus da Hepatite C). 

C. Prematuros portadores de cardiopatias congênitas. 

D. Recém-nascido com Galactosemia. 

E. Mãe portadora de hepatite B  

91- É característico do Kwashiorkor: 

A. Menores de 12 meses, desaparecimento precoce da gordura de Bichat e edema. 

B. Grande emagrecimento, fáscies senil, olhar vivo. 

C. Irritabilidade, diarreia e intolerância a lactose 

D. Incapacidade de ganho ponderal e apatia com pele enrugada e frouxa a medida que a gordura subcutânea 
desaparece. 

E. Alterações de fâneros, hepatomegalia, edema generalizado 

92- A principal causa de morte em crianças entre 2 e 5 anos é: 

A. Câncer. 

B. Infecções. 
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C. Causas externas 

D. Consequências de má-formações congênitas 

E. Desnutrição 

93- Recém-nascido de 21 dias é levado à emergência pela mãe, que relata 2 episódios de febre de 38,5ºC e sucção 
débil durante amamentação, nas últimas 24 horas. Ao exame, nenhum sinal indicativo do foco infeccioso. A conduta 
adequada inicial é: 

A. Antibioticoterapia oral e retorno em 48 horas. 

B. Internação hospitalar, hidratação venosa e exames para investigação do foco infeccioso. 

C. Orientar observação domiciliar do recém-nascido e, se mantida a febre por mais 48 horas, retornar para a 
unidade hospitalar. 

D. Suspender amamentação, iniciar antibiótico oral e aguardar 48 horas sem febre para retomar a amamentação 

E. Internação hospitalar, exames diagnósticos para investigação de sepse e antibioticoterapia empírica venosa. 

94- Criança de 8 anos é levada ao consultório de seu pediatra apresentando há 5 dias quadro de febre, mialgia, 
exantema e dor abdominal. Ao exame, nota-se temperatura axilar de 38,7º, sangramento gengival discreto, petéquias 
pelo tronco, abdômen difusamente doloroso e fígado palpável 2,5 cm abaixo do rebordo costal direito. O diagnóstico 
mais provável e a conduta correta é: 

A. Meningite. Internação hospitalar, punção liquórica e início de antibioticoterapia. 

B. Sarampo. Hidratação venosa, sintomáticos e retorno em 24 horas. 

C. Zika. Hidratação oral e sintomáticos. 

D. Dengue. Internação hospitalar, hidratação venosa e exames laboratoriais. 

E. Chikungunya. Hidratação oral e AINE 

95- Dentre os quadros abaixo, o mais compatível com sarampo é: 

A. Febre, exantema morbiliforme, adenopatia retroauricular, artralgia. 

B. Febre, mialgia, artralgia, exantema, e dor retro-orbitária. 

C. Febre, tosse, coriza, conjuntivite, fotofobia, exantema maculopapular. 

D. Febre, exantema maculopapular, miocardite, encefalite, pleurodínea, herpangina. 

E. Ausência de febre, exantema morbiliforme, dor articular e hepatomegalia 

96- Mulher de 37 semanas, G3P2A0, grávida de 37 semanas, dá entrada na maternidade em trabalho de parto. Relata 
não ter feito nenhuma consulta de pré-natal. Após realizar os exames e sorologias devidas, é identificado um VDRL 
positivo, com titulação de 1:32. Após o nascimento, foi solicitado VDRL do recém-nascido, que demonstrou resultado 
positivo, com titulação 1:128. O tratamento mais adequado para o neonato é: 

A. Penicilina Cristalina IV por 10 dias. 

B. Penicilina Benzatina IM dose única. 

C. Ampicilina IV por 10 dias. 

D. Ceftriaxone IV por 7 dias 

E. Amicacina IV por 7 dias  

97- De acordo com as recomendações da OMS - 2018 e SBP - 2019, em que situação a vacina BCG deve ser repetida? 

A. Não há recomendação para que se repita a vacina. 



27

B. Nos casos em que não se desenvolveu cicatriz vacinal. 

C. Caso o PPD seja negativo. 

D. Cicatriz vacinal menor que 0,3 cm após 6 meses. 

E. Em recém-nascidos de mãe bacilífera 

98- Criança de 5 anos é trazida pelo pai em seu consultório com quadro de poliartrite, eritema marginado e febre de 
39º. É relatado também que há 3 semanas apresentou quadro de faringoamigdalite, mas que não foi levado ao médico 
e o quadro regrediu espontaneamente. Após realizar o diagnóstico de Febre Reumática e tratar o paciente 
corretamente, o mesmo encontra-se assintomático. Não foram observadas alterações ecocardiográficas. Neste caso, a 
profilaxia secundária para Febre Reumática: 

A. Deve ser realizada por toda a vida, com Penicilina Benzatina, mensalmente. 

B. Não deve ser realizada, visto que a doença foi tratada em sua fase inicial, erradicando o S. pyogenes. 

C. Deve ser realizada até os 25 anos de idade ou 10 anos após o último surto, com Penicilina Cristalina, 
mensalmente. 

D. Deve ser realizada até os 30 anos de idade ou 5 anos após o último surto, com Penicilina Benzatina, 
mensalmente. 

E. Deve ser realizada a cada 3 semanas, com Penicilina Benzatina, até que o paciente complete 21 anos de 
idade ou 5 anos após o último surto 

99- Sobre o leite materno, é correto afirmar: 

A. O colostro é rico em gordura, promovendo o ganho de peso inicial do recém-nascido. 

B. Em relação ao leite de vaca, o leite materno é rico em caseína, pobre em lactose e é menos calórico. 

C. Só possui fatores de proteção a partir do 2º mês. 

D. Recomendado exclusivamente até o 4ºmês de vida  

E. O leite anterior é rico em proteína do soro e o leite posterior, rico em gorduras. 

100- Marque a alternativa correta sobre o desenvolvimento puberal: 

A. Nos meninos, o primeiro estágio do desenvolvimento puberal é o crescimento de pelos pubianos. 

B. Em meninas, ocorrem, cronologicamente: telarca, pubarca e por fim, a menarca. 

C. Telarca e menarca costumam acontecer com diferença de poucos meses. 

D. Um volume testicular de 6 ml indica desenvolvimento puberal completo. 

E. A menstruação é o primeiro sinal da puberdade em meninas


