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Nome:___________________________________________________________________________________ 

 

 

CIRURGIA  - QUESTÕES DE 1 À 10 

1 - Sobre as neoplasias malignas do Intestino Delgado, assinale a alternativa errada: 

 

A- O adenocarcinoma de Intestino Delgado  é  mais frequente no jejuno. 

B- A idade média de apresentação é acima de 50 anos de idade. 

C- Doença de Crohn, doença celíaca e divertículo de Meckel são fatores de risco  na gênese  de adenocarcinoma 

intestinal. 

D- O linfoma do intestino delgado é o segundo sitio mais frequente dos linfomas gastrointestinais. 

E- O GIST malignos representam 20% das neoplasias do Intestino Delgado e são mais frequentes em homens. 

 

2 - Sobre os Insulinomas é correto afirmar: 

 

A- 50-60% são malignos. 

B- 90% são menores que 2cm. 

C- 90% são múltiplos. 

D- 25% podem ocorrer fora do pâncreas. 

E- 50% estão associados a Neoplasia Endócrina Múltipla (MEN-1). 

 

3 - O ducto de Arantius (ducto venoso) é um resquício embriológico que conecta... 

 

A- Veia porta a veia cava. 

B- Ramo esquerdo da veia porta a veia hepática média. 

C- Ramo direito da veia porta a veia cava. 

D- Ramo direito da veia porta a veia supra hepática direita. 

E- Ramo esquerdo da veia porta a veia hepática esquerda. 

 

4 - 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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5 - Paciente masculino 38 anos com história de alcoolismo desde 17 anos de 1 litro de destilado por dia 

apresentando múltiplos episódios de internação hospitalar de pancreatite e dor abdominal refratária a 

medicamentos. Foi indicado tratamento cirúrgico para melhora dos sintomas. De acordo com as imagens 

abaixo, qual foi a melhor operação a ser realizada? 

 

 

 

A- Cirurgia de Whipple. 

B- Cirurgia de Partignton- Rochelle. 

C- Cirurgia de Frey. 

D- Cirurgia de Puestow- Gilesby. 

E- Cirurgia de Blake. 
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6 - A duodenopancreatectomia é a cirurgia empregada no tratamento dos tumores periampulares. Durante execução 

da operação, o cirurgião realiza a várias manobras para remoção da peça cirúrgica. De acordo com o desenho 

abaixo, qual estrutura vascular está apontada na seta? 

 

 

A- Artéria pancreática dorsal. 

B- Artéria pancreatoduodenal superior. 

C- Artéria gastroduodenal. 

D- Artéria gástrica esquerda. 

E- Artéria hepática direita acessória. 

7- Paciente 63 anos, diabético e hipertenso, comparece em consulta referindo quadro de alteração do hábito intestinal 

há 6 meses, associada a hematoquezia e perda ponderal de 5 kg no último mês. Ao exame: Eutrófico, levemente 

hipocorado, eupneico, afebril. PS 2. Exame abdominal sem alterações. Toque retal evidenciou tumoração a 7 cm da 

margem anal, pérvia à polpa digital, semifixa, circunferencial, de comprimento não mensurável ao toque. Ressonância 

de abdome inferior mostra espessamento irregular de reto, em toda circunferência do órgão, acometendo gordura 

mesorretal, com presença de linfonodo em cadeia mesorretal com aspecto tumoral. Tomografia computadorizada de 

abdome superior e tórax não evidenciam metástases à distância. Colonoscopia completa evidenciou pólipos em cólon 

ascendente (ressecados com alça diatérmica) assim como lesão úlcerovegetante se iniciando a 6 cm da margem anal, 

medindo aprox. 5 cm, acometendo toda a circunferência da parede, e aprox. 70% da luz do reto. Biópsia: 

Adenocarcinoma moderadamente diferenciado. CEA sérico de 12 ng/mL. Sobre o caso, marque a questão que 

evidencia a topografia do epicentro tumoral, assim como seu tratamento baseado nos protocolos atuais. 

A- Reto alto. Retossigmoidectomia abdominal robótica sem excisão total do mesorreto e com ileostomia de 

proteção, associada a quimioterapia adjuvante entre 8 e 12 semanas após a cirurgia a depender dos achados 

anatomopatológicos. 

B- Reto médio. Rádio e quimioterapia neoadjuvantes, seguido deretossigmoidectomia com excisão total do         

mesorreto e ileostomia de proteção cerca de 12 semanas após fim do tratamento neoadjuvante. 

C- Transição retossigmóide. Rádio e quimioterapia neoadjuvantes, seguido de retossigmoidectomia com excisão 

total do mesorreto e ileostomia de proteção após cerca de 4 semanas do fim do tratamento neoadjuvante. 

D- Reto baixo. Stent transtumoral, seguido de radioterapia isolada (Short Course) e retossigmoidectomia com 

excisão total do mesorreto e ileostomia de proteção após 8 semanas do fim da radioterapia. 

E- Reto médio. Quimioterapia paliativa, seguida de retossigmoidectomia sem excisão total do mesorreto baseada 

na avaliação da resposta ao tratamento. 
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8- Paciente com quadro de dor abdominal há 2 meses, com emagrecimento de 10kg neste período, fez 

ultrassonografia abdominal, que evidenciou espessamento da parede da vesícula biliar . Exame complementado com 

TC do abdome com estudo trifásico, apresentando lesão no fundo da vesícula biliar e invasão do segmento IVb do 

fígado, com realce do contraste. Foi submetida a cirurgia convencional com biópsia. O laudo da patologia foi: 

Presença de abundantes histiócitos com citoplasma espumoso, reação granulomatosa com células gigantes, sais 

biliares e cristais de colesterol em infiltrado inflamatório crônico tipo "invasivo".  

         Pergunta-se: Qual o diagnóstico? 

 

A- Colecistite crônica calcificante.  

B- Colecistite aguda linfocitoclástica. 

C- Colecistite xantogranulomatosa. 

D- Colecistite histiogranulomatosa. 

E- Adenocarcinoma de vesícula biliar. 

9 - Paciente masculino, 54 anos, tabagista e hipertenso em tratamento regular, ECOG 2, portador de adenocarcinoma 

moderadamente diferenciado de fundo gástrico. Foi submetido a tratamento cirúrgico eletivo com Gastrectomia Total 

com linfadenectomia a D2 e Reconstrução a “Y de Roux”. Devido à localização do tumor, a linfadenectomia a D2 

deve contemplar a cadeia linfática nº 10. Na figura abaixo, identifique a topografia desta cadeia linfonodal e marque a 

resposta correspondente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 - Paciente do sexo feminino, 40 anos, com relato ambulatorial com disfonia progressiva com dificuldade de fala 

por tempo prolongado, associada a ptose palpebral e diplopia. Após avaliação com neurologista identificado padrão 

decremental no traçado eletromiográfico e anticorpos contra os receptores nicotínicos da placa motora. Durante 

investigação diagnóstica identificada em tomografia de tórax contrastada massa bem definida, de contornos lobulados 

sem sinais de invasão das estruturas adjacentes no mediastino pré-vascular. Diante do diagnóstico neurológico, qual o 

provável diagnóstico do tumor mediastinal identificado: 

A- Teratoma. 

B- Paraganglioma. 

C- Timoma. 

D- Cisto pericárdico. 

E- Carcinoma tímico. 
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GINECOLOGIA OBSTETRICIA – QUESTÕES DE 11 A 20 

11- 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. 

 

12- 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. 

 

13- Sobre o câncer de ovário é correto afirmar: 

A- 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. 

B- 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. 

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. 

 

14- 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. 

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 Frommel. 

E- Os ligamentos redondos retesados palpáveis caracterizam o sinal de Bandl. 

 

15- Paciente de 26 anos de idade com queixa de caroço doloroso na região inguinal direita há um dia. Refere que, 

antes do aparecimento desse caroço, notou uma "feridinha" na vulva que desapareceu sozinha. Ao exame físico, 

presença de linfadenomegalia na inguinal direita, com sinais flogísticos e um ponto de flutuação. Órgāos genitais 

externos sem outras lesões. Qual é o agente etiológico? 

A-  Haemophilus ducreyi. 

B-  Klebsiella granulomatis. 

C- Treponema pallidum. 

D- Chlamydia trachomatis. 

E- Herpes simples tipo 2. 

 

16- Para descrever e estudar o mecanismo de parto, é necessário conhecer as relações espaciais entre o organismo 

materno e produto conceptual, utilizando-se para isso nomenclatura e definições convencionadas. Tal nomenclatura 

orienta a documentação do parto e a comunicação entre os profissionais para que haja, posteriormente, entendimento 

dos acontecimentos. Quanto às relações útero-fetais abaixo relacionadas, assinale aquela que contém conceito 

INCORRETO: 
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A- Conceito de atitude reside na relação das diversas partes fetais entre si. 

B- A situação consiste na relação entre o maior eixo da cavidade uterina e o maior eixo fetal. 

C- A apresentação é definida como a região fetal que ocupa área do estreito inferior e nela se vai insinuar. 

D- Adota-se a definição de posição fetal, da escola alemā, que a descreve como a relaçāo do dorso fetal com o 

lado materno. 

E- A variedade de posição complementa a orientação espacial do concepto ao relacionar um ponto de referência 

da apresentação fetal com um ponto de referência ósseo da bacia materna, levando- se em consideração as 

faces anterior, posterior ou lateral da gestante. 

 

17 - Mulher, 78 anos, apresenta incontinência urinária iniciada há 14 semanas. Portadora de diabetes há 15 anos e 

hipertensão. Teve três partos normais e menopausa aos 51 anos. Apresenta ao exame fisico IMC de 31,7 kg/m² e 

prolapso genital. fator que sugere tratar-se de incontinência funcional ou transitória é: 

A- Presença de gonartrose bilateral com restrição da mobilidade. 

B- Observação de perda ao esforço de tosse ao exame físico.  

C- História de cirurgia ginecológica há três meses. 

D- Esvaziamento vesical incompleto e resíduo pós-miccional. 

E- Observação de prolapso de parede vaginal anterior ao exame físico. 

 

18- Relacione a coluna 1 à coluna 2, associando as alterações de líquido amniótico com as possíveis causas 

etiológicas: 

 

 Coluna 1:                                                         . Coluna 2: 

 1. Oligodramnia;                                            (  ) Insuficiência placentária;     

2. Polidramnia.                                                (  ) Obstrução baixa do trato urinário fetal; 

                                                                         (  ) Doença hemolítica perinatal;  

                                                                         (  ) Diabetes gestacional; 

                                                                         (  ) Anencefalia.  

 

A ordem CORRETA de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

A- 2 - 1 - 1 - 2 – 2. 

B- 1 - 1 - 2 - 2 – 2. 

C- 1 - 1 - 2 - 1 – 2. 

D- 1 - 2 - 1 - 1 – 1. 

E- 1 - 1 - 1 - 2 – 2. 

 

19- Paciente de 44 anos, eumenorreica, assintomática, realizou mamografia e ultrassom de mamas que identificaram 

cistos simples bilaterais menores que 5 mm e calcificações redondas isoladas bilaterais. Exame físico normal. 

mamoplastia redutora (cirurgia estética) cujo resultado patológico identificou, em mama direita, neoplasia lobular in 

situ grau 3, com a margem cirúrgica lateral coincidente. Dentre as alternativas abaixo, a melhor conduta é: 

A- Quadrantectomia a direita e radioterapia adjuvante. 

B- Mastectomia direita com biópsia do linfonodo sentinela. 

C- Biópsia do linfonodo sentinela e radioterapia adjuvante. 

D- Tamoxifeno 20 mg/dia por 5 anos. 

E- Controle clínico e ultrassonográfico anual. 
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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. 

 

PEDIATRIA – QUESTÕES DE 21 A 30 

 

21- Em 14 de Fevereiro de 2020, o Jornal O Globo noticiou “Bebê é o 1º morto por Sarampo em mais de 20 anos.” 

Este triste evento pode ser resultado da menor cobertura vacinal em decorrência da difusão de notícias falsas sobre os 

efeitos colaterais da vacinação. Em relação ao Ministério da Saúde, quais destas constituem contraindicações absolutas 

para a administração da tríplice viral? 

I – História familiar de Autismo 

II – Imunossupressão 

III – Gravidez 

IV – Irmão com anafilaxia após receber dose da tríplice viral 

V – Episódio hipotônico hiporresponsivo após a 1ª dose da tríplice viral 

 

A- Todas  acima. 

B- I, II, III. 

C- II, III, V. 

D- II, III, IV. 

E- II, III. 

 

22- Um pré-escolar de 4 anos foi trazido com queixas há 2 semanas de febre, cefaleia, apatia e irritabilidade e vômitos. 

Na última semana, apresenta estrabismo e ptose palpebral e, há 2 dias, evoluiu com rebaixamento do nível de 

consciência. Apresenta ao exame rigidez de nuca. Foi colhido líquor, que mostrou 230 células com predomínio de 

monomorfonucleares, glicose 24mg/dl e proteínas 2500mg/dl. O diagnóstico mais provável é: 

 

A- Tumor de fossa posterior. 

B- Hipertensão intracraniana vera. 

C- Meningite tuberculosa. 

D- Meningite bacteriana. 

E-  Meningoencefalite viral. 

 

23- Um lactente de 18 meses chega à Emergência com quadro de letargia há 2 dias, apresenta ao exame hematomas 

em ambos os ombros de coloração azulada e fundo de olho com hemorragia retiniana bilateral. Os pais negam qualquer 

história prévia de sangramento importante. O EAS, a contagem de plaquetas e o coagulograma são normais. O 

diagnóstico mais provável é: 

 

A-  Púrpura de Henoch-Schonlein. 

B-  Síndrome hemolítica-urêmica. 

C-  Púrpura de von Willebrand. 

D-  Maus tratos. 

E-   Púrpura trombocitopênica imunológica. 

 



8 
 

24- Uma criança de 9 anos apresentou inicialmente febre, hiperemia conjuntival e aumento dos linfonodos 

retroauriculares, e há 2 dias iniciou quadro de exantema maculopapular róseo em face e região cervical. Qual a principal 

hipótese diagnóstica? 

 

A- Rubéola. 

B- Sarampo. 

C- Exantema Súbito. 

D- Eritema Infeccioso. 

E- Mononucleose Infecciosa. 

 

25- Em relação ao leite materno, identifique as seguintes afirmações como verdadeiro ou falso. 

 

I – O colostro contém mais proteínas e menos lipídios que o leite maduro 

II – A principal imunoglobulina do leite materno é a IgG 

III – Durante a mamada, o teor de gordura aumenta e o leite no fim da mamada é mais maior teor calórico 

 

A- Todas são verdadeiras. 

B- I e II são verdadeiras. 

C- II e III são verdadeiras. 

D- I e III são verdadeiras. 

E -Todas são falsas. 

 

26- As trissomias dos cromossomos 13, 18 e 21 resultam, respectivamente, em quais síndromes genéticas? 

 

A- Síndrome de Down, Síndrome de Turner e Síndrome de Klinefelter. 

B- Síndrome de Klinefelter, Síndrome de Turner e Síndrome de Down. 

C- Síndrome de Patau, Síndrome de Edwards e Síndrome de Down. 

D- Sìndrome de Edwards, Síndrome de Patau e Síndrome de Down. 

E- Síndrome de Turner, Síndrome de Edwards e Síndrome de Down. 

 

27- Menina de 6 anos apresentando diarreia há 5 dias, com muco e sangue nas fezes foi trazida à emergência. Ao 

exame apresentava palidez cutânea. Foram colhidos exames de sangue que mostravam Hematócrito 25%, Leucocitose 

com desvio escalonado, Plaquetas: 45mil, Ureia 120, Creatinina 3,0 e coagulograma normal. Exame de urina mostrava 

hemoglobinúria. Em relação a principal hipótese diagnóstica, quais das seguintes afirmações são verdadeiras? 

 

I - Escherichia coli O157:H7 é um agente etiológico frequente 

II - A presença de púrpuras é comum 

III - A presença de esquizócitos no sangue periférico descarta o diagnóstico  

 

A- Todas são verdadeiras. 

B- I e II são verdadeiras. 

C- II e III são verdadeiras. 

D- I e III são verdadeiras. 

E- Todas são falsas. 

 

28- Qual das anomalias congênitas abaixo é uma cardiopatia cianótica: 

 

A- Comunicação interatrial (CIA). 

B- Comunicação interventricular (CIV). 

C- Tetralogia de Fallot. 

D- Persistência do Canal Arterial. 

E- Valva Aórtica Bicúspide. 

 



9 
 
29- Em relação à Febre Reumática, qual destes critérios não constitui um critério maior de Jones? 

A- Cardite. 

B- Poliartrite. 

C- Nódulos subcutâneos. 

D- Febre. 

E- Eritema marginado. 

 

30- Adolescente apresentando púrpuras em membros inferiores foi submetida a biópsia cutânea que identificou 

vasculite leucocitoclástica com depósitos de IgA. Qual doença renal é frequentemente associada a este quadro? 

 

A- Glomerulonefrite Difusa Aguda (GNDA) 

B- Glomerulonefrite Membranosa 

C- Doença Renal Policística Autossômica Dominante 

D- Doença Renal Policística Autossômica Recessiva 

E- Doença de Berger 

CLINICA MÉDICA – QUESTÕES DE 31 A 40 

31 – Conceitos que fazem parte da discussão sobre os Cuidados Paliativos: 

A- Ortotanásia. 

B- Mistanasia. 

C- Eutanásia. 

D- Suicídio assistido. 

E- Todos os conceitos acima.  

32 –  Homem de 68 anos, em uso de enalapril há 14 anos, sem seguimento médico adequado, queixa-se de dispneia 

aos esforços de caráter progressivo há 3 meses; há 15 dias, evolui com edema em membros inferiores. Exame físico 

mostra PA 144 x 92 mmHg, pulso com ritmo regular, 84 bpm. Estase venosa jugular e edema pre tibial leve 

bilateralmente. O ecocardiograma mostra fração de ejeção de ventrículo esquerdo de 54%, com pressões elevadas de 

enchimento de VE, volumes normais com diminuição do relaxamento e da complacência de VE. No tratamento de 

pacientes com essas alterações, existem evidencias de piora na capacidade física com uso de: 

A- Bloqueador de canal de cálcio. 

B- Nitrato. 

C- Furosemida. 

D- IECA. 

E- Espironolactona.  

 

33 – Causas de hematimetria que mostra VGM maior que 100, exceto 

 

A- Álcool. 

B- Deficiência de Vit B12. 

C- Excesso de ácido fólico. 

D- Hipotireoidismo. 

E- doença hepática. 

34 –  Mulher de 60 anos, etilista crônica, desenvolve cirrose hepática há 10 anos. Queixa-se de dispneia quando se 

levanta da cama pela manhã. A noite, passa bem em decúbito dorsal. O exame que pode explicar esse fenômeno: 

A-  Tomografia de tórax. 

B-  Ultrassom de abdome. 

C- Cintilografia miocárdica. 

D- Ecocardiograma com microbolhas. 

E- Nenhuma das respostas acima. 



10 
 
35 – São causas de elevação da ureia com creatinina normal, exceto: 

A- Desidratação. 

B- Sepse. 

C- Dieta pobre em proteína. 

D- Queimadura grave. 

E- Insuficiência cardíaca. 

36 – Mulher de 55 anos com dispneia súbita após tratamento com quimioterapia para câncer de ovário; está no seu 3º 

ciclo de tratamento. Chega a emergência e sua gasometria mostra hipoxemia e hipercapnia, com bicarbonato normal, 

Sat O2 91%. Função renal normal; D dímero maior que 1000; sem comorbidades; ao exame físico: PA 120 x 60; FC 

105 bpm; FR 28 irpm; Qual a principal hipótese diagnostica? 

A- Tromboembolismo pulmonar. 

B- Infarto agudo do miocárdio. 

C- Pneumonia. 

D- Infecção urinária. 

E- Todas as respostas acima. 

37 – São causas de elevação da troponina, exceto: 

A- Angina instável - Corrida de alta intensidade ou grandes distâncias. 

B- Infecção urinária - Vulvo vaginite.   

C- Insuficiência cardíaca - Terapia substitutiva renal dialitica.    

D- Embolia pulmonar - Acidente vascular encefálico. 

E- Drogas cardiotóxicas - Desfibrilação e cardioversão. 

 

38 – São doenças que provocam síndrome hemorrágica pulmonar e glomerulonefrite, EXCETO: 

 

A- Doença de Churg-Strauss. 

B- Síndrome de Goodpasture. 

C- Púrpura de Henoch-Schönlein. 

D- Hemossiderose Pulmonar Idiopática. 

E- Nenhuma das respostas acima. 

 

39 – Em relação à nefrolitíase, qual dos tipos de cálculo relacionados é formado, preferencialmente, em pH alcalino? 

 

A- Cistina. 

B- Estruvita. 

C- Ácido úrico. 

D- Oxalato de cálcio monoidratado.  

E- Vitamina B12 

 

40 - Considere o seguinte quadro clinico: diarreia sanguinolenta de pequeno volume, precedida de diarreia aquosa, 

com febre associada. Dentre os patógenos a seguir, assinale aquele que NÃO se trata de uma hipótese diagnóstica 

típica para o caso anterior. 

 

A- Shigella spp. 

B- Salmonella spp. 

C- Campylobacter jejuni. 

D-  E. coli enterotóxica (ETEC). 

E- Pseudomonas aeruginosa. 
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EPIDEMIOLOGIA – QUESTÕES 41 – 50  

 

    41 – A Epidemiologia é definida como: 

 

A-  O estudo da distribuição e dos determinantes das doenças ou condições relacionadas à saúde em populações 

especificadas. 

B- O estudo dos determinantes das doenças ou condições relacionadas à saúde apenas da população de baixa 

renda. 

C- O estudo dos determinantes das doenças ou condições relacionadas à saúde apenas da população negra. 

D- O estudo dos determinantes das doenças ou condições relacionadas à saúde apenas da população indígena 

E- Nenhuma das respostas acima. 

 

42 - Os estudos descritivos têm por objetivo: 

 

A- Determinar a causa das doenças ou condições relacionadas à saúde, segundo o tempo, o clima, o lugar e/ou as 

características dos indivíduos. 

B- Determinar a distribuição de doenças ou condições relacionadas à saúde, segundo o tempo, o lugar e/ou as 

características dos indivíduos. 

C- Determinar as consequências de doenças ou condições relacionadas à saúde, segundo família, genética e 

características dos indivíduos. 

D- Determinar a saúde dos indígenas segundo o tempo, o lugar e/ou as características dos indivíduos. 

E- Nenhuma das respostas acima. 

 

43 – Os principais delineamentos de estudos analíticos são:  

 

A- Ecológico.  

B- Seccional (transversal).  

C- Caso-controle (caso-referência). 

D- Coorte (prospectivo). 

E- Todas as respostas acima. 

 

 

44- Para o desenvolvimento de um estudo epidemiológico envolve, pelo menos, seis etapas, nessa ordem:  

 

A- Escolha do delineamento adequado, segundo a viabilidade do estudo e os recursos disponíveis; definição dos 

objetivos, identificação da população de estudo; planejamento e condução da pesquisa; coleta, análise e 

interpretação dos dados e divulgação dos resultados. 

B- Coleta, análise e interpretação dos dados e definição dos objetivos; escolha do delineamento adequado, 

segundo a viabilidade do estudo e os recursos disponíveis; identificação da população de estudo; planejamento e 

condução da pesquisa; coleta, análise e interpretação dos dados e divulgação dos resultados. 

C- Definição dos objetivos; escolha do delineamento adequado, segundo a viabilidade do estudo e os recursos 

disponíveis; identificação da população de estudo; planejamento e condução da pesquisa; coleta, análise e 

interpretação dos dados e 6. Divulgação dos resultados. 

D- Definição dos objetivos; escolha do delineamento adequado, segundo a viabilidade do estudo e os recursos 

disponíveis; coleta, análise e interpretação dos dados e divulgação dos resultados, identificação da população de 

estudo; planejamento e condução da pesquisa. 

E- Viabilidade do estudo e os recursos disponíveis; identificação da população de estudo; planejamento e 

condução da pesquisa; coleta, análise e interpretação dos dados e divulgação dos resultados, definição dos 

objetivos, escolha do delineamento adequado. 
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45 – Qual viés é mais comum nos estudos de caso-controle? 

 

A- Seleção. 

B- Memória. 

C- Pareamento. 

D- Resultado. 

E- Comparação. 

 

46 – Não é uma vantagem de um estudo de coorte: 

 

A- Estabelecer relação de causa e efeito. 

B- Estudar vários desfechos ao mesmo tempo. 

C- Calcular a incidência. 

D- Calcular o risco atribuível. 

E- Menor duração. 

 

47 – Sobre o COVID-19, o que é “fake news”? 

 

A- Origem Chinesa. 

B- Nunca teremos uma vacina.  

C- Alta letalidade em idosos. 

D- O Brasil foi um dos principais países com grande contaminação. 

E- Nenhuma das respostas acima. 

 

 48- Linhas gerais da declaração de Helsinque – sobre ética em pesquisa, exceto: 

 

A- A medicina é uma ciência experimental. 

B- O benefício previsto deve estar em proporção ao risco. 

C- A pesquisa medica deve se basear em princípios científicos vigentes. 

D- Não existe princípio de autonomia na ética em pesquisa. 

E- Nenhuma das respostas acima. 

 

49 – O que é intervalo de confiança? 

 

A- É o p-valor e demonstra que o estudo não tem validade. 

B- Demonstra que o estudo não tem validade externa. 

C- É uma forma de quantificar a incerteza (ou a precisão) do resultado de um estudo. 

D- Um número que demonstra viés de memória. 

E- Nenhuma das respostas acima. 

 

50 – Não é de notificação compulsória: 

 

A- Botulismo. 

B- Febre amarela. 

C- Dengue. 

D- Sarampo. 

E- Infecção urinária. 


