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LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e um questionário de percepção desta prova.
2. Use o Gabarito (Versão do Candidato) reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar o gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Não é livre aquele que não obteve domínio próprio.” Pitágoras
ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão;
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de Sigilo: não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de
decorridas 2 (duas) horas do início das provas. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de provas até
que o último termine sua prova, devendo todos assinar a ata de sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas,
retirando-se da sala de prova de uma só vez. Não serão permitidos, durante a realização das provas, a comunicação entre
candidatos, a utilização de chapéus ou bonés, óculos escuros, protetor auricular, o porte e utilização mesmo que desligados,
de aparelhos celulares ou similares, pager, beep, controle remoto, máquinas calculadoras ou similares, qualquer outro tipo
de aparelho eletrônico, relógios, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta. Mesmo que autorizado
por exercício de cargo ou função, não será permitido o porte de armas, durante a realização da prova. Findo o prazo limite
de realização das provas, os candidatos deverão entregar os cadernos de provas e as Folhas de Respostas devidamente
preenchidos e assinados.
O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 1º de dezembro de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
75 (setenta e cinco) questões de múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas de
respostas para cada questão, assim distribuídas: 15 (quinze) questões de Cirurgia
Geral, 15 (quinze) questões de Clínica Médica, 15 (quinze) questões de Pediatria,
15 (quinze) questões de Ginecologia e Obstetrícia e 15 (quinze) questões de
Medicina Preventiva e Social, todas perfeitamente legíveis. Além disso, compõe
este caderno um questionário de percepção desta prova.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que
ele tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou
recursos posteriores.

Cirurgia Geral

Questão 4
São indicações para cirurgia em paciente portador de
pancreatite crônica, exceto:

Questão 1

A) Obstrução biliar.

A principal causa do choque no trauma é a hipovolemia.
O choque hemorrágico pode ser dividido nas classes I, II,
III e IV.

B) Dor intratável.

A perda de sangue estimada, em percentual do
volume sanguíneo, para as classes I, II, III e IV é,
respectivamente, de
A) 10, 20, 30 e 40.
B) até 15, de 15 a 30, de 30 a 40 e maior que 40.

C) Insuficiência endócrina.
D) Suspeita de neoplasia.
Questão 5
Em relação às hérnias epigástricas, é correto afirmar que

C) até 5, de 5 a 10, de 10 a 20 e maior que 20.

A) são mais frequentes em mulheres que em
homens.

D) até 10, de 10 a 20, de 20 a 25 e maior que 25.

B) ocorrem do apêndice xifoide até o púbis.

Questão 2
Um dos atuais focos de saúde pública, especialmente
no paciente portador de doenças malignas, é a busca de
marcadores que possam ajudar no diagnóstico, controle
do tratamento e detecção de recidivas ou metástases.
São características de um marcador tumoral, exceto:
A) Baixo custo.
B) Ausência em doenças benignas.
C) Detectabilidade em fases inicias do câncer.
D) Relação direta com a eficácia do tratamento.
Questão 3
Analise o caso clínico a seguir.
Paciente masculino, 60 anos de idade, submetido a
gastrectomia subtotal com linfadenectomia adequada
para tratamento de câncer gástrico distal, evoluía bem
com exames laboratoriais de controle normais. No quarto
dia pós-operatório, apresentou quadro de dispneia
súbita, associado a dor torácica à inspiração profunda,
com taquicardia e taquipneia. O exame clínico do tórax
com palpação, percussão e ausculta não apresentava
alterações em relação ao exame do dia anterior. O exame
dos membros inferiores apresentava dor à palpação da
panturrilha direita e dor à dorsoflexão do pé direito.
Diante da suspeita clínica de trombose venosa profunda e
tromboembolismo pulmonar, a conduta deve ser

C) produzem dor fora de proporção para seu
tamanho, em virtude do encarceramento de
gordura pré-peritoneal.
D) são frequentemente de grande tamanho e
requerem o uso de tela para correção.
Questão 6
Sobre as infecções do sítio cirúrgico, assinale a alternativa
incorreta.
A) A fonte mais comum dos micro-organismos
nessas infecções é exógena.
B) Podem ser divididas em superficial, profunda e
espaço orgânico.
C) O patógeno mais comumente associado à
infecção é o Staphilococcus aureus.
D) As infecções de sítio cirúrgico ocorrem mais
comumente de cinco a seis dias após a cirurgia.
Questão 7
Tendo em vista os princípios da padronização do
atendimento inicial ao politraumatizado preconizado pelo
Suporte Avançado de Vida no Trauma (ATLS), assinale a
alternativa incorreta.
A) Uma história inicial e detalhada não é essencial
para iniciar a avaliação do paciente com lesões
agudas.

A) manter o paciente em repouso e pedir Doppler de
membros inferiores para definir o quadro.

B) A avaliação primária não deve ser repetida e
deve ser seguida até o final, passando a seguir à
avaliação secundária.

B) dosar D-Dímero para definir o diagnóstico e, após
confirmação, iniciar tratamento.

C) O paciente com maior ameaça à vida deve ser
atendido primeiro.

C) solicitar angiotomografia para confirmar o
diagnóstico e, posteriormente, iniciar tratamento.

D) A falta de um diagnóstico definitivo não deve
atrasar a aplicação do tratamento urgente
indicado.

D) iniciar tratamento com heparina não fracionada ou
heparina de baixo peso molecular tão logo seja
possível, ainda sem a confirmação por exames
complementares do diagnóstico.
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Questão 8

Questão 11

A gastrectomia vertical (GV) em manga (sleeve)

Analise o caso clínico a seguir.

A) obstrução por fecalito.

Um paciente masculino, de 42 anos de idade,
branco, comparece ao ambulatório com queixas de
emagrecimento e fezes com muco e sangue escuro.
Cólicas abdominais ocasionais, sem alteração do
hábito intestinal. Refere ser tabagista de 15 cigarros/dia
e
etilista
social.
Submetido
à
colonoscopia,
observa-se uma lesão vegetante em cólon sigmoide
proximal, tomando 75% da circunferência do lúmen
do órgão e uma lesão polipoide séssil em cólon
ascendente, com cerca de 1 cm de diâmetro com aspecto
adenomatoso. Na história familiar desse paciente,
o pai faleceu de acidente automobilístico aos 31 anos
de idade. A mãe é viva e sadia. Avô paterno faleceu de
câncer de bexiga aos 55 anos de idade. Duas tias do lado
paterno faleceram com câncer de endométrio. A avaliação
genética desse paciente mostrou genes hLMH1, hSMH2
e hSMH6 mutados.

B) obstrução por neoplasia.

Como deve ser conduzido esse caso clínico?

A) baseia-se em mecanismo puramente restritivo
mecânico.
B) é o procedimento bariátrico mais eficiente e
reversível, se necessário.
C) é rápida, fácil e melhora o refluxo gastresofágico
preexistente.
D) consiste na retirada vertical da grande curvatura
gástrica.
Questão 9
Considerando a fisiopatogenia da apendicite aguda, sua
principal causa é a

C) obstrução por parasita intestinal.
D) compressão por linfáticos periapendiculares.
Questão 10
Com relação ao papel da endoscopia na hemorragia
digestiva alta (HDA), assinale com V as afirmativas
verdadeiras e com F as falsas.
(   ) A endoscopia é de extrema importância nos
casos de sangramento do trato gastrintestinal
superior, seja no diagnóstico, podendo
classificar a natureza da lesão, ou como terapia
intervencionista.
(   ) A endoscopia pode ser utilizada para avaliar a
mucosa visualmente, mas não permite a biópsia
de lesões suspeitas de neoplasia.
(    ) Nos casos de sangramento do trato gastrintestinal
superior, a endoscopia deve ser realizada dentro
de 24 horas.
(   ) O desfecho de pacientes com HDA é afetado
pelo tempo que a endoscopia é realizada e pela
qualidade do tratamento endoscópico naqueles
que dela necessitam.
Assinale a sequência correta.
A) V F F F
B) F V F V
C) V F V V
D) F V V F

A) Na colonoscopia, deve-se realizar polipectomia
do cólon ascendente e posterior colectomia
segmentar esquerda. Realizar avaliação dos
filhos e de todos os irmãos.
B) Na colonoscopia, deve-se realizar polipectomia
do cólon ascendente e posterior colectomia
segmentar esquerda. Não há necessidade da
avaliação dos irmãos, somente dos filhos.
C) Na colonoscopia, não há necessidade de realizar
polipectomia; deve-se submeter o paciente a
uma colectomia total proximal com íleo-retoanastomose e realizar avaliação dos filhos e
irmãos do paciente.
D) Na colonoscopia, não há necessidade de realizar
polipectomia; deve-se submeter o paciente a
uma colectomia total proximal com íleo-retoanastomose e realizar avaliação somente dos
filhos.
Questão 12
Sobre equilíbrio hidroeletrolítico do paciente cirúrgico,
assinale a alternativa correta.
A) Deve ser mantido um débito urinário acima de
300 mL/h.
B) A alteração eletrolítica mais
pós-operatório é a hiponatremia.

comum

no

C) Deve ser utilizada infusão de potássio no
pós-operatório imediato.
D) Cálcio deve ser reposto a partir do segundo dia de
pós-operatório, em todos os casos.
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Questão 13
Analise o caso clínico a seguir.
Um homem de 65 anos de idade encontra-se internado
no hospital no pós-operatório imediato a uma herniorrafia
inguinal à direita. Seus exames pré-operatórios
apresentaram-se sem alterações. Às duas horas da
madrugada, a técnica de enfermagem recorre ao médico
plantonista, pois o paciente é encontrado nu, recusa-se a
colocar novamente as roupas, fala coisas sem sentido e
não reconhece o familiar que o acompanha. Sua cirurgia
foi realizada na manhã anterior, sem intercorrências, tendo
ele recebido meperidina após o procedimento cirúrgico e
metoclopramida devido a náuseas. Não se alimentou o dia
todo e, ao exame físico, não se apresentaram alterações.
O exame do seu estado mental mostra desorientação,
não atende pelo nome e não sabe onde está, além de
estar hipotenso e um pouco sonolento.
Diante desse quadro, o médico plantonista deve
A) prescrever um benzodiazepínico intravenoso para
a sedação do paciente e avaliar complicações
pós-operatórias.
B) avaliar a necessidade das medicações em
uso, colocar o paciente em um quarto com boa
iluminação e prescrever um antipsicótico, se
constatada agitação psicomotora.
C) conter fisicamente o paciente e iniciar sedação
com midazolam intravenoso, enquanto aguarda
avaliação psiquiátrica.
D) manter conduta expectante, dado que esses
quadros regridem espontaneamente em poucas
horas, e prescrever um benzodiazepínico, se
constatada agitação psicomotora.
Questão 14
Os dois índices mais confiáveis para avaliação do risco
pré-operatório são
A) ASA e APACHE II.
B) Goldman e APACHE II.
C) APACHE II e APACHE III.
D) ASA e Goldman.

Clínica Médica

Questão 16
Considere um paciente jovem, com passado de doença
reumática, evoluindo com dispneia aos pequenos
esforços. Realizou ecocardiograma transtorácico, que
mostrou estenose mitral importante, com escore de Block
de 8.
Em relação a esse escore, utilizado na avaliação de
pacientes com estenose mitral, deve-se considerar os
seguintes critérios:
A) Calcificação, espessamento, mobilidade
cúspides e trombo em átrio esquerdo.

das

B) Calcificação, espessamento, mobilidade
cúspides e grau de regurgitação.

das

C) Calcificação, espessamento,
cúspides  e aparato subvalvar.

mobilidade

das

D) Calcificação, espessamento, mobilidade
cúspides e diâmetro do anel valvar.

das

Questão 17
Em relação à terapia medicamentosa para insuficiência
cardíaca crônica com fração de ejeção reduzida, assinale
a alternativa incorreta.
A) A terapia com a associação de sacubitril e
valsartana não reduziu a taxa de mortalidade
em pacientes com insuficiência cardíaca crônica
classe II a IV de NYHA.
B) A ivabradina pode ser indicada no tratamento
da insuficiência cardíaca crônica nos pacientes
em que o betabloqueador não consegue atingir
a meta de frequência cardíaca em torno de
60 bpm.
C) Os digitálicos estão indicados em pacientes com
insuficiência cardíaca crônica para melhora de
sintomas, porém, não alteram a mortalidade.
D) A espironolactona, comprovadamente, reduz
a mortalidade nos pacientes com insuficiência
cardíaca crônica.

Questão 15

Questão 18

Em relação à anatomia de superfície da região inguinal,
assinale a alternativa incorreta.

Em relação à cardiopatia congênita de comunicação
interatrial (CIA), assinale a alternativa incorreta.

A) Abaixo da pele e do tecido subcutâneo, fica a
aponeurose do músculo oblíquo interno.

A) A CIA tipo ostium secundum é a forma anatômica
mais comum.

B) O ligamento inguinal estende-se da crista ilíaca
anterossuperior até o tubérculo púbico.

B) Ao exame físico, é possível observar
desdobramento paradoxal de segunda bulha (B2),
que desaparece com a inspiração.

C) A fáscia mais superficial do tecido celular
subcutâneo,
variável
em
espessura,
é denominada fáscia de Camper.
D) O ligamento de Hesselbach localiza-se
medialmente ao anel inguinal profundo, entre as
fossas inguinais externa e média.

C) As características radiológicas clássicas são:
cardiomegalia (por aumento do átrio e ventrículo
direitos) e dilatação das artérias pulmonares
centrais.
D) O tratamento percutâneo da CIA depende de suas
características anatômicas e da sua localização.
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Questão 19

Questão 22

Sobre o exame físico na fibrilação atrial, assinale a
alternativa incorreta.

Analise o caso clínico a seguir.

A) Existe nítida variação na amplitude de pulso,
sendo essa menor quanto mais próxima estiverem
as ondas de pulso.
B) Com um reforço pré-sistólico aumentado,
a ausculta de uma quarta bulha em borda
esternal inferior esquerda é perceptível,
principalmente, em frequências cardíacas mais
elevadas.
C) Invariavelmente, há irregularidade da frequência
cardíaca.
D) O traçado de pulso jugular apresenta abolição da
onda A.
Questão 20
Com relação à indicação e ao uso de anticoagulante oral
na fibrilação atrial persistente ou permanente, assinale a
alternativa incorreta.
A) A anticoagulação oral está indicada em todo
paciente com fibrilação atrial associada a
miocardiopatia hipertrófica septal assimétrica.
B) O escore de risco de sangramento, has-bled,
aumentado não é uma contraindicação absoluta
ao uso de anticoagulante oral na fibrilação atrial.
C) Idade, sexo, frequência cardíaca são fatores a
serem considerados para se anticoagular um
paciente com fibrilação atrial.
D) Os novos anticoagulantes orais, inibidores diretos
da trombina, podem ser indicados a pacientes
com fibrilação atrial associada a insuficiência leve
da válvula mitral nativa.
Questão 21
Após a administração de fibrinolítico no infarto
agudo do miocárdio com supradesnivelamento do
segmento ST, indica-se a intervenção coronariana
percutânea de resgate na seguinte situação:
A) Quando há aumento de troponina após seis horas
de administração do fibrinolítico.
B) Sempre e imediatamente após o término da
fibrinólise.
C) Manutenção da dor torácica e / ou se não
houver redução de pelo menos 50% do
supradesnivelamento do ST no eletrocardiograma.
D) Se o paciente apresentar ritmo idioventricular
acelerado ao eletrocardiograma.

Paciente do sexo feminino, 28 anos de idade, com
história pregressa de febre reumática na infância e uso
de penicilina g benzatina 1 200 000 ui entre os 16 e
18 anos de idade. Procurou pronto-socorro com relato de
dispneia progressiva iniciada há aproximadamente um
ano, com piora importante há dez dias, quando passou
a ocorrer aos mínimos esforços, associada a palpitações.
Quando em repouso, assintomática. Ao exame: corada,
hidratada, sem edema de membros inferiores. Aparelho
cardiovascular: bulhas arrítmicas com sopro diastólico
grau 3 de Levine em região de ictus cardíaco. Aparelho
respiratório: eupneica, sons respiratórios normais
com crepitações em bases de ambos os pulmões,
FR: 16 irpm. Abdome: normotenso. Indolor.
Exames de laboratório: hb: 12,3; gl: 7 300; plt: 220 000;
Cr: 0,9; Na: 135; K: 4,2.
Radiografia de tórax: índice cardiotorácico aumentado às
custas de átrio esquerdo. Eletrocardiograma: fibrilação
atrial.
Ecocardiograma:
valvulopatia
acarretando
disfunção valvar grave.
Assinale a alternativa que indica a classe funcional da
NYHA (New York Heart Association), a disfunção valvar e
o tratamento adequado.
A) CF NYHA IV / Estenose mitral / Tratamento
medicamentoso.
B) CF NYHA III / Insuficiência aórtica / Tratamento
cirúrgico.
C) CF NYHA II / Insuficiência aórtica / Tratamento
medicamentoso.
D) CF NYHA III / Estenose mitral / Tratamento
cirúrgico.
Questão 23
São condições clínicas tipicamente associadas a exsudato
pleural, exceto:
A) Câncer.
B) Infecções virais.
C) Tuberculose.
D) Insuficiência cardíaca.
Questão 24
São drogas que podem ser usadas para controle de
frequência cardíaca em pacientes hemodinamicamente
estáveis com fibrilação atrial de alta resposta ventricular,
exceto:
A) Verapamil.
B) Metoprolol.
C) Atropina.
D) Diltiazem.
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Questão 25

Questão 28

Em relação às intoxicações exógenas, assinale a
alternativa incorreta.

Em relação aos distúrbios de potássio, assinale a
alternativa incorreta.

A) Bicarbonato de sódio via oral deve ser
administrado após a ingestão de ácidos, a fim de
neutralizar quimicamente estes agentes.

A) Hipocalemia grave pode induzir arritmias e
rabdomiólise.

B) N-acetilcisteína pode ser útil nas intoxicações por
acetaminofeno.
C) Não se deve induzir êmese após a ingestão de
álcalis.
D) Agitação, psicose e convulsões podem ser
tratadas com benzodiazepínicos nas intoxicações
por anfetaminas.
Questão 26
Em relação aos efeitos adversos dos opioides no
tratamento de dor, assinale a alternativa incorreta.
A) A constipação intestinal é comum em qualquer
dose de opioide, e a tolerância a esse efeito
colateral não se desenvolve ao longo do tempo.
B) Neurotoxicidade induzida por opioides inclui
mioclonia, hiperalgesia, delírio e convulsões.
C) Náusea devido ao uso de opioides pode ocorrer
com o início da terapia.
D) Depressão respiratória é comum com o uso de
opioides, mesmo quando utilizados em baixas
doses.

B) Onda T achatada e QRS estreito ao
eletrocardiograma (ECG) sugerem hipercalemia.
C) O gradiente de concentração transtubular de
potássio (TTKG) é capaz de distinguir entre as
perdas renais e as perdas não renais de potássio.
D) A hipercalemia pode se desenvolver em pacientes
que tomam inibidores da enzima conversora de
angiotensina (IECA) e bloqueadores de receptores
de angiotensina.
Questão 29
Analise as afirmativas a seguir relativas à diarreia.
I.

Redução do volume fecal com jejum e aumento
do gap osmótico fecal podem sugerir diarreia
osmótica.

II.

Grande volume, pequena mudança com jejum
e gap osmótico fecal normal podem sugerir
diarreia secretória.

III.

Febre, hematoquezia e dor abdominal podem
sugerir diarreia de causa inflamatória.

Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.

Questão 27

C) II e III, apenas.

Sobre a doença de Crohn, assinale com V as afirmativas
verdadeiras e com F as falsas.

D) I, II e III.

(   ) Início insidioso, febre baixa e diarreia são
manifestações clínicas encontradas na doença
de Crohn.
( ) A doença de Crohn não acomete o intestino
delgado, limitando-se aos intestinos grosso e
reto, sendo o cólon descendente o mais atingido.

Questão 30
Em relação às hemorragias agudas do
gastrointestinal, assinale a alternativa incorreta.

trato

(   ) A doença de Crohn limita-se à superfície mucosa
do cólon, não atingindo planos mais profundos.

A) Hematoquezia geralmente está presente nos
casos de sangramento digestivo baixo, embora
também possa ocorrer em sangramentos
originados no trato gastrointestinal alto.

(   ) O tabagismo está associado ao desenvolvimento
da doença de Crohn, à resistência à terapia
médica e à recaída precoce da doença.

B) A hemorragia digestiva baixa é definida por
sangramento que se origina do intestino grosso,
ou seja, do ceco em diante.

Assinale a sequência correta.
A) V F V F
B) F V F V
C) V F F V
D) F V V F

C) O sangramento cessa espontaneamente na
maioria dos casos de hemorragia digestiva aguda
baixa.
D) Colonoscopia, sigmoidoscopia e angiografia
podem ser usados na propedêutica de hemorragia
digestiva baixa.    
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Questão 34

PEDIATRIA

Em relação ao transtorno específico da linguagem,
assinale a alternativa correta.

Questão 31
Considere o caso clínico a seguir.
Criança do sexo masculino, 9 anos de idade, dá entrada
em pronto-socorro com queixa de dor nas pernas e perda
de força nelas. Relata que, no dia anterior, sentiu um
formigamento nos membros inferiores. Mãe relata que há
15 dias paciente teve um quadro de pneumonia atípica
tratada com claritromicina, sendo previamente uma
criança hígida, sem intercorrências na gestação, parto e
desenvolvimento.
Ao exame físico, tinha força reduzida globalmente, pior em
membros inferiores, ausência de reflexos osteotendíneos,
nervos cranianos sem sinais de acometimento e restante
de exame sem alterações dignas de nota. Realizado líquor
que mostrou uma célula por mm3, 3 hemácias por mm3,
glicose de 75 mg/dL e proteína 120 mg/dL, hemograma e
íons sem alterações.

A) Quando do atraso do desenvolvimento da
linguagem, não é possível considerar a existência
de alterações já no período que antecede o
aparecimento de estruturas verbais, chamado
período pré-linguístico.
B) A comunicação apenas por gestos e onomatopeias
dentro do período linguístico configura um dos
distúrbios mais comuns do desenvolvimento da
fala.
C) Os estímulos ambientais são fatores irrelevantes
para o desenvolvimento de distúrbios da fala,
principalmente quanto às distorções e omissões
de fonemas.
D) O transtorno específico de linguagem denomina
a limitação de linguagem que ocorre nas crianças
com evidência de alteração neurológica, auditiva
ou intelectual já identificada.

Diante do exposto, qual é o diagnóstico mais provável?
A) Síndrome de Guillain Barré.

Questão 35

B) Mielite transversa.

Analise o caso clínico a seguir.

C) ADEM (encefalomielite disseminada aguda).

Adolescente, 12 anos de idade, é internada com quadro
de febre de 37,8 °C a 38,3 °C, dor torácica, tosse
seca, pouca intensidade, há dez dias. Estava em uso
de amoxacilina, no quinto dia, para tratamento de uma
pneumonia, porém sem imagem radiológica. O tratamento
foi instituído com dados apenas clínicos. A adolescente
relata que uma colega de turma esteve afastada devido a
uma pneumonia.

D) Neuromielite óptica (doença de Devic).
Questão 32
Considere que um recém-nascido de 5 dias de vida cursa
com prostração, inapetência e abaulamento de fontanela
anterior. Feito líquor, que confirmou meningite bacteriana.
Nessa faixa etária, qual é o agente etiológico mais
provável?
A) Pneumococo.
B) Meningococo.
C) Haemophilus influezae.

Em relação ao caso apresentado, é correto afirmar que se
trata de um caso

D) Streptococo do grupo B.
Questão 33
Em relação à vacina pentavalente oferecida no Programa
Nacional de Imunizações (PNI) para crianças, assinale a
alternativa incorreta.

A) suspeito de tuberculose e deve-se realizar PPD  
coleta de líquido pleural para teste rápido Gene
Xpert-MTB/RIF, cultura líquida em meio especifico;
escore do Ministério da Saúde maior ou igual a 40
recomenda iniciar tratamento.

difteria, tétano,
influenzae
e

B) suspeito de tuberculose e deve-se realizar coleta
de líquido para cultura em meio específico,
aguardar resultado e iniciar esquema tríplice se
resultado positivo.

B) O esquema de aplicação preconizado é realizado
aos 2, 4 e 6 meses de vida.

C) típico de uma pneumonia atípica com derrame
pleural, deve-se iniciar claritromicina e realizar
drenagem torácica.

A) Confere proteção contra
coqueluche,
Haemophilus
hepatite B.

C) São eventos adversos graves relacionados
à vacina: convulsões e episódio hipotônico
hiporresponsivo.
D) Essa vacina é indicada para crianças maiores de
7 anos que não a receberam na primeira infância.
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O exame físico revelou adolescente com regular estado
geral, acianótica, ausência de linfadenopatia palpável,
hidratada, com 30 irpm, murmúrio diminuído nos dois
terços inferiores do hemitórax direito. Raio X de tórax
com opacidade em hemitórax direito com obliteração do
seio costofrênico. Ultrassonografia do tórax mostrando
condensação com presença de derrame pleural à direita.

D) de uma pneumonia comunitária complicada
com derrame pleural de provável etiologia
pneumocócica resistente a penicilina; deve ser
iniciada ceftriaxona.

Questão 36

Questão 38

Considere o caso clínico a seguir.

Considere o caso clínico a seguir.

Paciente, 3 anos de idade, apresenta-se com quadro
de febre intermitente há um mês, associado a dor em
membros inferiores. Hemograma revela leucopenia com
neutropenia importante e também plaquetopenia leve.

Criança de 1 ano e 6 meses é levada a uma consulta
médica. Iniciou com quadro de febre e mal-estar. Após
24 horas de evolução, apresentou coriza, conjuntivite e
tosse. No quarto dia de doença, evoluiu com erupção
maculopapular eritematosa em linha de implantação dos
cabelos, envolvendo fronte, região retroauricular e região
superior da nuca, com progressão para face, pescoço,
membros superiores e tronco. No sétimo dia de doença,
comparece ao pronto-atendimento, mantendo exantema,
sem descamação. Ao exame, encontrava-se em regular
estado geral, com hiperemia de orofaringe e exantema
mencionado. Pais apresentam caderneta da criança com
as seguintes vacinas administradas: BCG e Hepatite B.

Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.
A) O paciente deve ser encaminhado ao
reumatologista por provável diagnóstico de artrite
idiopática juvenil.
B) O corticoide deve ser iniciado imediatamente,
independentemente do diagnóstico do paciente.
C) Um exame indicado para esse paciente é o
mielograma para avaliar presença de blastos.
D) A idade do paciente deixa improvável algum
diagnóstico reumatológico ou oncológico.
Questão 37
Analise o caso clínico a seguir.
Em um plantão na enfermaria, um médico admite criança
de 3 anos de idade para investigação de quadro febril.
Mãe relata febre persistente de início há nove dias. Refere
que, no início do quadro, os olhos ficaram vermelhos, sem
eliminação de secreção, agora já em melhora. Ao exame
físico, observa-se ainda exantema micropapular difuso,
eritema dos lábios com língua em framboesa, nódulo
cervical à direita medindo cerca de 2 cm, sem sinais
flogísticos e edema e eritema das mãos, sem outras
alterações, hemodinamicamente estável. Mãe negou
comorbidades, alergias ou uso de medicações. Vacinação
em dia.
Diante do quadro apresentado, qual a conduta mais
indicada?
A) Solicitar sorologias para as doenças exantemáticas
mais comuns e aguardar para diagnóstico preciso,
antes de iniciar qualquer tratamento.
B) Solicitar exames laboratoriais, como VHS,
PCR, hemograma e ecocardiograma; contudo,
resultados não devem atrasar o início do
tratamento.
C) Iniciar tratamento com imunoglobulina (2 g/kg,
dose única) e AAS em altas doses (80-100 mg/kg),
que deve ser mantido por no mínimo um ano após
diagnóstico.
D) Aguardar realização de ecocardiograma para
posteriormente avaliar início do tratamento
específico com imunoglobulina e AAS.

Diante do quadro apresentado, é correto afirmar que se
trata de um caso
A) típico de exantema súbito.
B) provável de sarampo.
C) provável de rubéola.
D) provável de doença de Kawasaki.
questão 39
Analise o quadro clínico a seguir.
Lactente de 2 meses de vida apresenta-se em
pronto-atendimento com quadro de cansaço e dificuldade
de mamada. Nega febre. Ao exame físico: REG, hipocorado
1+, hidratado; FC: 170 bpm, bulhas cardíacas rítmicas,
FR: 70 rpm, murmúrio vesicular com crepitações difusas
e sibilos esparsos; esforço durante a mamada. Abdome
com fígado palpável a 5 cm do rebordo costal direito.
Radiografia de tórax com presença de cardiomegalia e
aumento de trama vascular pulmonar.
Em relação a esse quadro, assinale a alternativa correta.
A) A sepse de foco pulmonar justifica todos os
sintomas apresentados pelo paciente, não
necessitando de outros exames de imagem.
B) O broncoespasmo é a principal hipótese
diagnóstica, e o uso de b2-agonista é indispensável
nesse momento.
C) O paciente está em insuficiência cardíaca e
necessita realizar um ecocardiograma com
Doppler.
D) Se esse paciente estiver com rápido ganho de
peso, a doença de base está compensada.
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questão 40

questão 43

Considere que um lactente de 6 meses de vida iniciou
com quadro de tosse e coriza por quatro dias, evoluiu
com cansaço, persistência da tosse seca e “chieira”.
Exame físico: bom estado geral, corado e hidratado;
FR: 60 rpm, murmúrio vesicular com crepitações e
retração de fúrcula leve; saturação de oxigênio: 95% em
ar ambiente. Ausência de história de asma na família.
Nega sibilância prévia.  

Analise o quadro clínico a seguir.

Em relação a esse caso, assinale alternativa correta.
A) O exame de imagem de tórax é obrigatório, sendo
fundamental para o diagnóstico do paciente.
B) O tratamento não farmacológico pode ser o único
necessário, e a evolução do quadro pode ser
benigna.
C) O salbutamol é a droga consagrada e de escolha
para a melhora do paciente em questão.
D) A internação é obrigatória para todos os lactentes
menores de 2 anos de idade e na presença de
comorbidades.
questão 41
Considere um paciente de 3 anos de idade com quadro
de febre de 39 ºC há sete dias, palidez importante,
regular estado geral, hepatoesplenomegalia. Realizado
hemograma: Hb: 6,9 g/dL, Ht 21%, leucócitos globais:
800/mm³; segmentados: 40%, linfócitos: 50%, monócitos:
10%, plaquetas: 120 000/mm³.
A esse respeito, assinale a alternativa correta.
A) O início de antibiótico de amplo espectro está
indicado nessa situação, mesmo sem o paciente
ter um diagnóstico etiológico definitivo.
B) O agente etiológico mais provável é viral, a conduta
mais correta é hidratação oral domiciliar, já que o
paciente não se apresenta hemoconcentrado.
C) O uso de antibiótico é obrigatório nessa situação,
visto que o paciente tem uma infecção bacteriana.
D) Esse paciente corre risco iminente de sangramento
pela plaquetopenia e está indicada transfusão de
hemácias e plaquetas.
questão 42
O tratamento de uma criança de cinco anos de idade com
pneumonia adquirida na comunidade, sem complicações
e com hemocultura positiva para Streptococcus
pneumoniae sensível a todos os antibióticos testados,
deve ser feito com
A) penicilina cristalina, por ser específica, e, com
isso, selecionar menos bactérias resistentes.
B) oxacilina, para cobrir também o Staphylococcus
aureus da comunidade.
C) amoxicilina com clavulanato para cobrir o
Streptococcus pneumoniae de resistência
intermediária.
D) ceftriaxona, para cobrir o sistema nervoso central
e prevenir uma meningite bacteriana.
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Um lactente de 2 anos de idade é levado ao
pronto-atendimento devido a choro inconsolável durante
a madrugada enquanto dormia em colchão no chão,
em um barracão, numa área de ocupação. Ao exame,
o paciente estava irritado, com mácula eritematosa em
antebraço esquerdo, sudorese profusa, bradicárdico e
com crepitações à ausculta pulmonar bilateralmente.
Diante desse quadro, é correto afirmar:
A) O paciente pode ter sido picado por um escorpião
amarelo, e o quadro é considerado grave, sendo
necessária a infusão de soro específico.
B) Trata-se de um quadro clínico sugestivo de
erucismo por lagarta Lonomia sp, e o paciente
necessita receber antifibrinolítico.
C) O pediatra deve pensar em picadura por Crotalus
sp, realizar um torniquete no local da picada e
transferir o paciente para outro hospital.
D) O quadro clínico é sugestivo de acidente com
aranha armadeira, Phoneutria sp, e o paciente
deverá receber alta com analgésicos comuns.
questão 44
A apresentação de pacientes pediátricos, em
pronto-atendimento, com quadro de infecções de vias
aéreas superiores (IVAS) tem alta prevalência.
Quanto a tonsilites e faringites agudas, assinale a
alternativa correta.
A) A causa mais comum de faringoamigdalites em
crianças acima de 5 anos de idade é bacteriana,
sendo o agente mais comum o estreptococo betahemolítico do grupo A.
B) O uso de antibioticoterapia de forma inadequada
em casos de IVAS tem sido causa de
surgimento de cepas bacterianas resistentes aos
antimicrobianos.
C) As cepas de Streptococcus viridans são sempre
consideradas patogênicas em pacientes de idade
pediátrica, principalmente se isoladas em tonsilas
palatinas.
D) O diagnóstico de faringite e tonsilite de causa
bacteriana deve ser realizado preferencialmente
de forma clínica, evitando-se a identificação por
meios de culturas.

questão 45

Questão 48

Em relação à transmissão vertical da hepatite B,
é correto afirmar:

As afecções benignas do corpo uterino, muito incidentes,
são importantes causas de cirurgias pélvicas e podem
afetar bastante a qualidade de vida das mulheres.

A) A maioria dos recém-nascidos de mãe com
hepatite B entra em remissão espontânea,
observando-se a negativação do antígeno e do
DNA viral.
B) Recém-nascidos de mãe com hepatite B devem
receber apenas imunoglobulina humana anti-HBV
(IGHAHB) nas primeiras 12 horas de vida.
C) Recém-nascidos de mãe com hepatite B devem
receber apenas vacina de DNA recombinante
anti-hepatite B nas primeiras 12 horas de vida.
D) No caso de infecção aguda na mãe, 50% das
crianças podem se tornar infectadas quando a
infecção ocorre no terceiro trimestre de gravidez.

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Sobre essas afecções, é correto afirmar que
A) a diferenciação entre leiomiomas e sarcomas
se dá, com bom valor preditivo positivo, pelo
crescimento rápido e pela biópsia de endométrio
antes do tratamento cirúrgico.
B) os leiomiomas são monoclonais com receptores
de estrogênio e progesterona maiores que no
miométrio, o que causa sangramento, aumentado
principalmente no período pré-menopausa.
C) a adenomiose tem o tabagismo com mais de
20 cigarros por dia como fator de risco.
D) a infertilidade é uma consequência comum nas
pacientes com adenomiose.
Questão 49

Questão 46
A prolactina pode ser considerada o hormônio da
descendência, pois garante à prole o cuidado dos
progenitores.
Sobre a hiperprolactinemia, é correto afirmar que a(o)
A) produção da prolactina na adeno-hipófise é
controlada principalmente por fatores liberadores,
como a serotonina sintetizada no hipotálamo.
B) tratamento está indicado nos casos sintomáticos
ou na presença de macroadenoma.
C) amenorreia é a causa da infertilidade, sendo um
dos primeiros sintomas ainda com níveis pouco
elevados de prolactina.
D) relação com hipertireoidismo é conhecida pela
redução do hormônio liberador de tireoitrofina
(TRH).

A endometriose é uma doença benigna de alta morbidade
e tratamento muitas vezes tão invasivo quanto doenças
malignas.
Sobre essa patologia, é correto afirmar que
A) a incidência real é desconhecida, mas, na
população com dor pélvica, sua incidência pode
chegar a 50%.
B) apesar de evidências do papel do sistema
imune, uma história familiar positiva ainda não foi
observada.
C) as aderências tubárias são a causa da infertilidade
associada a endometriose.
D) os agonistas do GnRH, mesmo em posologia oral,
são medicamentos que possuem boa resposta
por bloquear as atividades dos gonadotrofos
hipofisários.

Questão 47

Questão 50

O papilomavírus humano (HPV) teve sua associação com
lesões de colo desde a década de 1970. Em1983, Zur
Hausen conseguiu clonar o DNA do HPV em pacientes
com câncer de colo e recebeu o Prêmio Nobel de Medicina
em 2008.

A doença trofoblástica gestacional refere-se a uma
variedade de tumores com origem na placenta.

Sobre esse vírus, é correto afirmar que
A) os tipos de HPV mais encontrados nos casos de
carcinoma de células escamosas do colo são o
HPV 16 e o 18.  
B) a citologia é o principal meio de rastreamento
de câncer de colo, com acuidade próxima de
98%, mesmo em lesões precursoras iniciais,
como a NIC I.
C) os principais tratamentos focais, químico, cirúrgico e
uso de imunossupressores, visam erradicar o vírus.
D) as vacinas encontradas no mercado brasileiro são
de vírus vivos atenuados, causando um aumento
importante dos anticorpos capazes de destruir o HPV.

Sobre essa patologia, é correto afirmar:
A) Apesar de ter caráter familiar, um aumento na
incidência não é esperado em pacientes com
abortamento prévio ou com mola hidatiforme há
mais de um ano.
B) Nos casos de mola completa, é mandatório o uso
de imunoglobulina anti-Rh na mãe com sangue
Rh D-negativo.
C) A mola completa se caracteriza geralmente por
um cariótipo diploide, de origem inteiramente
paterna, mas com maior frequência 46XX.
D) A incidência de neoplasia trofoblástica gestacional
é maior após esvaziamento de mola parcial do
que após o esvaziamento de mola completa.
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Questão 51
Considere o caso clínico a seguir.
Paciente, atendida em determinado ambulatório com
diagnóstico de incontinência urinária mista e distopias
vaginais, apresentava a classificação de quantificação
dos prolapsos de órgãos pélvicos (POPQ) com o ponto
Ba = –3, ponto Bp = +0,8 e C = –1 numa vagina de
10 centímetros de comprimento e colo de tamanho normal.
Sobre essa paciente e as patologias, é correto
afirmar que
A) ela não apresenta distopia vaginal posterior.
B) o prolapso apical é classificado como grau III.
C) a abordagem retropúbica ou transobturatória dos
slings sem tensão (TVT) têm índices semelhantes
de lesão vesical intraoperatória.
D) o tratamento farmacológico do componente de
urgência pode beneficiá-la antes de um possível
tratamento cirúrgico da incontinência de esforço.  
Questão 52
A transição menopáusica é uma progressão endócrina
gradual que leva as mulheres do período de ciclos
regulares até o fim da menstruação associado
a senescência ovariana.
Sobre as alterações fisiológicas desse período, assinale
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
( ) Um dos primeiros eventos é a redução da
secreção de inibina ovariana.
(   ) Ocorre um aumento transitório na produção do
sulfato de desidroepiandrosterona (SDHEA) pela
suprarrenal.
(   ) Há um aumento discreto do hormônio folículoestimulante (FSH) e dos estrogênios com
aumento da taxa de perda dos folículos
ovarianos.
(   ) Ocorre um aumento compensatório na produção
da globulina de ligação ao hormônio sexual
(SHBG).
Assinale a sequência correta.
A) V F V F
B) V V V F
C) F V F V
D) F F F V
Questão 53
A síndrome do ovário policístico (SOP), ou anovulação
hiperandrogênica, é uma afecção comum entre as
mulheres com ciclos menstruais irregulares.
Sobre essa patologia, é correto afirmar:
A) Na fisiopatologia da doença, há um aumento do
hormônio folículo estimulante (FSH) em relação
ao hormônio luteinizante (LH), com uma relação
de 2:1 em mais da metade dos casos.
B) O diabetes tipo I, a hiperprolactinemia e a síndrome
de Cushing podem ter sintomas parecidos com os
da SOP.
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C) Mesmo pacientes com intervalo cíclicos regulares,
hiperandrogenismo brando e sem alterações
metabólicas, devem ser tratadas pelo risco de
câncer de ovário.
D) Mulheres com SOP que engravidam apresentam
taxa elevada de abortamento precoce em relação
à taxa média da população.
Questão 54
Considerando a bacia óssea materna e o mecanismo de
parto, é correto afirmar:
A) O diâmetro anteroposterior do estreito médio da
pequena bacia é constituído pelas três conjugatas
(anatômica, obstétrica e diagonal).
B) Nos casos de insinuação do polo cefálico fetal
em assinclitismo, a ocorrência do parto vaginal é
improvável.
C) Os tempos do mecanismo de parto são: dilatação,
período expulsivo, período de dequitação e
observação.
D) O parto vaginal pode ocorrer sem que haja a
flexão do polo cefálico fetal.
Questão 55
Em relação ao partograma, é correto afirmar:
A) A fase latente do trabalho de parto tem duração
menor que a fase ativa, geralmente até 12 horas,
e a conduta deve ser expectante.
B) Se a linha de alerta for ultrapassada, existe o risco
iminente de sofrimento fetal.
C) A parada secundária de descida é uma distocia do
período de dilatação, e a fase ativa prolongada é
uma distocia do período pélvico.
D) Na parada secundária de dilatação, a dilatação
permanece a mesma em dois ou mais toques
consecutivos, realizados em intervalo de duas
ou mais horas entre eles, e a causa principal é a
desproporção cefalopélvica relativa ou absoluta.
Questão 56
Em relação às alterações fisiológicas na gravidez,
é correto afirmar:
A) O colesterol total e os triglicérides têm elevação
discreta.
B) Ocorre um aumento dos níveis da globulina
ligadora de tiroxina (TBG) por estímulo da
progesterona.
C) Mesmo com o aumento da circunferência torácica,
ocorre a redução do volume residual de ar nos
pulmões.
D) Ocorre uma diminuição do fluxo renal plasmático
e da taxa de filtração glomerular, predispondo às
infecções urinárias.  

Questão 57

Questão 60

Considerando os distúrbios hipertensivos da gravidez,
é correto afirmar:

Em relação à toxoplasmose na gestação, assinale a
alternativa incorreta.

A) Os distúrbios hipertensivos na gravidez são
classificados em hipertensão gestacional, préeclâmpsia, hipertensão arterial crônica e síndrome
HELLP.

A) A transmissão fetal aumenta de 15% para 60%
entre o primeiro e o terceiro trimestre de gestação.

B) Gestante assintomática, com pressão arterial
sistólica (PAS) ≥ 140 e / ou pressão arterial
diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg, com proteinúria de
24 horas negativa e com plaquetas abaixo de
100 000, deve ser considerada com o diagnóstico
de pré-eclâmpsia.
C) No primeiro trimestre da gravidez, ocorre uma
queda fisiológica da pressão arterial, com
retorno dos níveis pressóricos aos valores
pré-gravídicos no início do segundo trimestre.
D) Nos casos de pré-eclâmpsia com critérios de
gravidade, deve-se aguardar o trabalho de parto
espontâneo até a 37ª semana de gestação.

B) Os anticorpos IgM são detectados a partir do
sétimo dia, e os anticorpos IgG, a partir do 14º dia
após a contaminação materna.
C) O teste de avidez de IgG deve ser realizado
nas situações de IgM positivo e IgG negativo,
até o quarto mês de gestação, para avaliar se
a contaminação materna foi antes ou após a
concepção.
D) Confirmada a infecção fetal, através da reação
em cadeia da polimerase (PCR), deve-se iniciar
sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico.
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Questão 58

Questão 61

Em relação à gestação múltipla, assinale a alternativa
incorreta.

Analise os seguintes princípios.

A) Nas gestações gemelares monocoriônicas, a via
de parto deve ser a via alta (cesariana) pelo risco
de descolamento da placenta, com a saída do
primeiro gemelar e antes da saída do segundo
gemelar.
B) Aproximadamente 5% das gestações são
múltiplas na 5ª semana de gestação, mas apenas
2% são múltiplas entre a 10ª e 14ª semana.
C) Em gestações dicoriônicas com placentas
acoladas, não ocorre a síndrome da transfusão
feto-fetal.
D) Uma gestação gemelar monozigótica pode ser
monocoriônica ou dicoriônica.
Questão 59
Considerando a avaliação do bem-estar fetal, é correto
afirmar:
A) Na avaliação do perfil biofísico fetal, é possível
a presença de oligo-hidrâmnio, pela avaliação
do índice de líquido amniótico, porém com nota
máxima (nota 2) para essa variável (líquido
amniótico).

I.

Universalidade.

II.

Equidade.

III.

Integralidade.

Apresentam princípios do SUS e da RAS a serem
operacionalizados na Atenção Básica
A) I, II e III.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
Questão 62
Analise as seguintes diretrizes.
I.

Ordenação da rede

II.

Continuidade do cuidado

III.

Longitudinalidade do cuidado

IV.

Trabalho em equipe

São diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizados
na Atenção Básica
A) I e III, apenas.

B) Durante a cardiotocografia, os valores considerados
normais para a frequência cardíaca fetal são de
120 a 160 batimentos por minuto (bpm).

B) II e IV, apenas.

C) Em uma gravidez a termo, é considerada
aceleração transitória um aumento da frequência
cardíaca fetal de pelo menos dez batimentos com
duração de pelo menos dez segundos.

D) II e III, apenas.

C) I e IV, apenas.

D) A desaceleração intraparto tardia ou DIP II está
relacionada à compressão do polo cefálico fetal,
determinando reflexo vagal com consequente
diminuição da frequência cardíaca fetal.
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Questão 63

Questão 66

A respeito da territorialização, considere as seguintes
afirmativas.

Considere que um menino de 8 anos de idade cai de
uma árvore ao apanhar frutas, sofre fratura de fêmur, é
internado e submetido à cirurgia. Evoluía adequadamente,
mas adquire infecção hospitalar, vindo a falecer, 12 dias
depois, por broncopneumonia. A respeito da declaração
de óbito, analise as afirmativas a seguir.

I.

No âmbito municipal, pode-se identificar os
seguintes territórios: módulo assistencial, área,
microárea e moradia.

II.

A territorialização é o processo de análise
territorial visando a uma base organizativa
dos sistemas de saúde e do planejamento da
vigilância em saúde.

III.

O conceito de território é espaço limitado políticoadministrativamente ou por ação de um grupo
social.

Estão corretas as afirmativas
A) I, II e III.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
Questão 64
Desde 1988, o Brasil tem estabelecido um sistema de
saúde dinâmico e complexo (o Sistema Único de Saúde –
SUS), baseado nos princípios da saúde como um direito
do cidadão e um dever do Estado. A respeito do SUS e
sua história, analise as seguintes afirmativas.
I.

II.

III.

O SUS tem o objetivo de prover uma atenção
abrangente e universal, preventiva e curativa, por
meio da gestão e prestação descentralizadas de
serviços de saúde, promovendo a participação
da comunidade em todos os níveis de governo.
A reforma do setor de saúde brasileiro
ocorreu de forma simultânea ao processo
de democratização, tendo sido liderada por
profissionais da saúde e pessoas de movimentos
e organizações da sociedade civil.
A descentralização, iniciada na década de
1990 após a promulgação das Leis Orgânicas
da Saúde, se fez por meio da transferência de
competências e receitas tributárias para estados
e municípios.

Estão corretas as afirmativas
A) I, II e III.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I e II, apenas.
Questão 65
Em uma lagoa de uma pequena cidade do interior do Rio
Grande do Sul, foi localizada uma população de caramujos
Biomphalaria glabrata. Na região, não são relatados casos
de esquistossomose, e os caramujos recolhidos estavam
negativos para Schistosoma mansoni.
Essa área deve, portanto, ser definida como
A) área indene com potencial de transmissão.
B) área indene sem potencial de transmissão.
C) área vulnerável.
D) área focal.
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I.

Deve ser preenchida pelo médico assistente.

II.

Deve ser preenchida pelo Instituto Médico Legal.

III.

A causa terminal é broncopneumonia.

IV.

A causa básica é fratura de fêmur.

Estão corretas as afirmativas
A) I, III e IV, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) II e IV, apenas.
Questão 67
Analise o relato de uma paciente durante a consulta:
“Gostei muito do grupo de parar de fumar, diz que tem um
adesivo. Posso tentar? Nem sabia que poderia fazer tudo
isso desse jeito. Médico olhando pra mim desse tanto
doutora, fico até emocionada. Então, posso esperar pra
ver se dá alguma coisa da prevenção de câncer de útero?
Diz que vocês me ligam qualquer coisa? Nunca avaliaram
minha mama não, primeira vez.”
Esse relato representa qual dos atributos da Atenção
Primária à Saúde?
A) Longitudinalidade.
B) Acesso.
C) Orientação familiar.
D) Integralidade.
Questão 68
Depois de ter iniciado novo emprego com carteira
assinada há cerca de dez meses, um paciente de
36 anos de idade, ajudante de pedreiro, apresentou um
quadro de lombalgia que se instalou progressivamente.
Do ponto de vista da notificação de doença relacionada
ao trabalho por meio da CAT (Comunicação de Acidente
do Trabalho), qual deve ser a conduta correta do médico
assistente?
A) Não abrir a CAT, pois essa comunicação
restringe-se aos acidentes de trabalho e não se
aplica em casos de doenças do trabalho.
B) Abrir a CAT somente se for necessário que o
paciente fique afastado do trabalho por mais de
15 dias, comunicando o fato à empresa.
C) Abrir a CAT, incluindo o preenchimento do Laudo
de Exame Médico, solicitando ao trabalhador que
a encaminhe à empresa, de modo que esta possa
dar prosseguimento ao processo junto ao INSS.
D) Aguardar   o tempo de carência de 12 meses
para que o trabalhador tenha direito a benefícios
pelo INSS e, depois, abrir a CAT, caso persista a
lombalgia.

Questão 69

Questão 73

As ações de monitoramento contínuo do país / estado /
região / município / território, por meio de estudos e
análises que revelem o comportamento dos principais
indicadores de saúde, priorizando questões relevantes
e contribuindo para um planejamento de saúde mais
abrangente, correspondem a qual componente da
vigilância em saúde?

Quando um pesquisador afirma que um determinado
exame laboratorial tem sensibilidade de 95% para o
diagnóstico de uma doença, ele está dizendo que

A) Epidemiológica.
B) Da situação de saúde.
C) Saúde ambiental.
D) Sanitária.
Questão 70
Em um estudo para avaliação de um serviço de saúde,
a variável “Número de pessoas na fila de espera para
cirurgia eletiva” é
A) nominal.
B) contínua.
C) ordinal.
D) discreta.
Questão 71
Na análise estatística de dados contínuos, é importante
calcular as medidas de tendência central e as medidas
de dispersão. A esse respeito, analise as seguintes
associações.
I.

Variância: é a média do quadrado dos desvios.

II.

Desvio-padrão: é a raiz quadrada da variância.

III.

Mediana: indica o valor que aparece com maior
frequência na amostra.

Estão corretas as associações

A) 95% dos indivíduos que não têm essa doença
terão resultado negativo nesse exame.
B) 95% dos indivíduos que têm resultado positivo
para essa doença serão verdadeiramente
doentes.
C) 5% dos indivíduos que não têm essa doença terão
resultado positivo para essa doença.
D) 5% dos indivíduos que têm essa doença terão
resultado negativo para essa doença.
Questão 74
A Razão de Mortalidade Proporcional de 50 anos de
idade ou mais (ou Indicador de Swaroop Uemura) mede
a proporção de mortes a partir da idade mencionada em
relação à totalidade de mortes. Nesse contexto, analise
as seguintes afirmativas.
I.

O coeficiente de mortalidade infantil desse local
deve ser alto.

II.

A desnutrição proteico-calórica nesse local deve
ser pouco prevalente.

III.

A expectativa de vida nesse local deve ser baixa.

IV.

As afecções perinatais e as anomalias congênitas
devem constituir as principais causas de morte
entre menores de 1 ano de idade.

Em um determinado local onde o Indicador de Swaroop
Uemura é alto, pode-se afirmar que estão corretas as
afirmativas
A) I, II e III, apenas.
B) I e III, apenas.
C) I e IV, apenas.  
D) II e IV, apenas.

A) I, II e III.
B) I e II, apenas.

Questão 75

C) I e III, apenas.

O uso de uma amostra para fazer inferências sobre a
população é vital para a pesquisa epidemiológica.

D) II e III, apenas.
Questão 72
Em uma amostra de 100 homens, 90 beberam cerveja
na semana anterior, enquanto, em um grupo similar de
100 mulheres, apenas 20 beberam cerveja no mesmo
período.
Qual é a razão de chances (odds ratio) de um homem
tomar cerveja em relação a uma mulher?

Considerando esse contexto, analise as seguintes
afirmativas e a relação proposta entre elas.
I.

O intervalo de confiança mais estreito é melhor
que um intervalo de confiança mais amplo,

II.

quanto mais estreito for o intervalo de confiança,
maior a probabilidade de a média amostral estar
próxima da média populacional.

PORQUE

A) 36.

A respeito dessas afirmativas, assinale a alternativa
correta.

B) 4,5.

A) I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.

C) 18.

B) I e II são verdadeiras, mas a II não é uma
justificativa da I.

D) 45.

C) A I é verdadeira, e a II é falsa.
D) A I é falsa, e a II é verdadeira.

15

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA PROVA
O questionário a seguir visa averiguar a percepção da prova do Processo Seletivo de Residência Médica
e Especialização Multiprofissional Santa Casa BH 2019 no âmbito do nível de dificuldade e qualidade das
questões.
Gentileza assinalar as alternativas correspondentes à sua opinião na FOLHA DE RESPOSTAS –
QUESTIONÁRIO SANTA CASA.
Questão 1
Qual é o grau de dificuldade desta prova?
A) Muito fácil
B) Fácil
C) Médio
D) Difícil
E) Muito difícil
Questão 2
Qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova?
A) Menos de uma hora.
B) Entre uma e duas horas.
C) Entre duas e três horas.
D) Entre três e quatro horas.
E) Quatro horas, e não consegui terminar.
Questão 3
Os enunciados das questões da prova estavam claros e objetivos?
A) Sim, todos.
B) Sim, a maioria.
C) Apenas cerca da metade.
D) Poucos.
E) Não, nenhum.
Questão 4
As informações / instruções fornecidas para a resolução das questões foram suficientes para resolvê-las?
A) Sim, até excessivas.
B) Sim, em todas as questões.
C) Sim, na maioria das questões.
D) Sim, mas somente em algumas questões.
E) Não, em nenhuma das questões.
Questão 5
Considerando os conteúdos das questões da prova, você percebeu que:
A) Não estudou, ainda, a maioria deles.
B) Estudou alguns  deles,  mas  não  os  aprendeu.
C) Estudou a  maioria  deles,  mas  não  os  aprendeu.
D) Estudou  e  aprendeu  muitos  desses  conteúdos.
E) Estudou e aprendeu todos esses conteúdos.
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Ao transferir essas marcações para  A folha de respostaS,
observe as instruções específicas dadas na capa da prova.

Use caneta esferográfica azul ou preta.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

