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PROGRAMA COM ACESSO DIRETO 
 

RESIDÊNCIA MÉDICA 2014 

CADERNO-QUESTIONÁRIO 

DATA: 08 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

01. Anote o seu número de inscrição e o número da sala.  

02. Antes de iniciar a resolução das 100 (cem) questões, verifique se o 
Caderno-Questionário está completo e se contém alguma imperfeição. 
Qualquer reclamação deverá ser feita nos primeiros 30 (trinta) minutos 
após o início da prova. 

03. Ao receber a Folha-Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo 
necessidade de correção de algum dado, chame o fiscal. Para marcar a 
resposta de uma questão, preencha, totalmente, com caneta azul ou 
preta, apenas a quadrícula correspondente a sua opção. Não use 
corretivo nem rasure a Folha-Resposta. 

 

INSTRUÇÕES 



Residência Médica 2014                                                               Acesso Direto Pág. 2 de 27 

  

   PROGRAMA COM ACESSO DIRETO  
 100 QUESTÕES 

 
01. Um paciente de 70 Kg com queimadura por fogo em 70% da superfície corpórea após 4 horas do evento 

apresenta diurese concentrada, com 25 ml/Kg/min. O tratamento imediato deve incluir hidratação com: 

A) soluções de cristaloide e de albumina humana nas primeiras 24 horas. 

B) solução de cristaloide – 9.800 ml em 4 horas e 9.800 ml nas 16 horas seguintes e plasma. 

C) solução de Ringer Lactato – 2 a 4 ml/Kg/% superfície corpórea queimada em 24 horas. 

D) soluções de cristaloide, 19.600 ml, sendo metade nas primeiras 8 horas e a outra metade nas 16 horas, 

seguidas de diurético.  

 
02. Paciente, de 72 anos, agricultora e fumante desde os 16 anos, tem história pregressa de transplante renal 

há 10 anos, apresentando tumoração de pele com ulceração central, crescendo há 2 anos (vide figura). 

 

 

Assinale a alternativa correta quanto ao provável diagnóstico, prognóstico e conduta. 

A) Parece uma lesão maligna, mas nem todos os dados da história corroboram para o diagnóstico. Prognóstico 

de cura é baixo após ressecção com margem de 10 mm, se as células forem bem diferenciadas. 

B) Parece um carcinoma baso-celular e todos os dados da história corroboram com o diagnóstico. Prognóstico 

de cura é alto após ressecção com margem de 05 mm, se as células forem bem diferenciadas. 

C) Parece um querato-acantoma e todos os dados da história corroboram com o diagnóstico. Prognóstico 

de cura é alto após ressecção com margem de 05 mm, se as células forem bem diferenciadas. 

D) Parece um carcinoma espino-celular e todos os dados da história corroboram com o diagnóstico. 

Prognóstico de cura é alto após ressecção com margem de 10 mm, se as células forem bem diferenciadas. 

 

03. Paciente masculino, 34 anos, previamente hígido, dá entrada na UTI por politraumatismo (trauma 

torácico, abdominal e fraturas de ossos longos). Evolui com quadro de hipotensão grave, turgência 

jugular e pulso paradoxal. Ausculta pulmonar com murmúrio vesicular reduzido no 1/3 inferior esquerdo. 

A avaliação hemodinâmica pelo cateter venoso central e de artéria pulmonar revelam pressões venosa central 

de artéria pulmonar e de oclusão da artéria pulmonar elevadas; índice cardíaco reduzido e resistência vascular 

sistêmica elevada. Considerando o diagnóstico mais provável, a opção terapêutica de escolha seria: 

A) Inotrópicos. 

B) Hemotransfusão. 

C) Pericardiocentese. 

D) Drenagem torácica. 

 

Conferir figura correspondente com melhor resolução no anexo (FIGURA 1) 
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04. Mulher de 25 anos, assintomática, em uso de anticoncepcional oral há 16 anos, procurou consulta na 

ginecologista, com intuito de receber orientação, pois deseja engravidar no próximo ano. Em decorrência 

desta consulta foi detectado, após realização de ecografia abdominal, nódulo hepático em segmento VI 

de 4 cm e, após avaliação bioquímica, as provas de função hepática, dosagens de enzimas canaliculares e 

de alfa-fetoproteína (AFP) foram normais. A paciente realizou tomografia computadorizada que 

evidenciou uma massa heterogênea e bem delimitada em segmento VI do fígado, medindo 5 cm. Diante 

do exposto, a melhor conduta para a paciente é: 

A) Indicar tratamento com radiofrequência no nódulo hepático e acompanhar dosagem de AFP. 

B) Recomendar a realização de ressecção da lesão hepática antes da gravidez programada. 

C) Realizar embolização da artéria hepática e observar a paciente com tomografia computadorizada. 

D) Suspender o uso de contraceptivos orais e observar a paciente com ecografias abdominais seriadas. 

 

05. Paciente de 48 anos, sexo feminino, é submetida a uma endoscopia digestiva alta para investigação de 

queixas digestivas inespecíficas. O exame descobre pequena lesão elevada e não ulcerada no esôfago, 

distante 25 cm da arcada dentária superior. O resultado do exame histopatológico obtido por biópsia 

demonstra tratar-se de um carcinoma epidermoide que atinge a camada muscular própria. Qual das 

opções abaixo apresenta: o estadiamento quanto à extensão do tumor, o exame complementar de melhor 

acurácia para avaliação loco-regional da doença e a opção terapêutica mais adequada? 

A) T2, ultrassonografia endoscópica e esofagectomia. 

B) T1, RM (ressonância magnética) e ressecção endoscópica. 

C) T2, TC (tomografia computadorizada) e rádio/quimioterapia. 

D) T1, PET TC (tomografia por emissão de pósitrons) e esofagectomia. 

 

06. Paciente de 38 anos, sexo masculino, procura assistência médica com queixas de empachamento pós-prandial, 

motivo pelo qual é solicitada uma endoscopia digestiva alta, onde se observa um abaulamento de aspecto 

tumoral, sem comprometimento da mucosa, de aproximadamente 6 cm, na grande curvatura, transição 

corpo-antro. À ecoendoscopia, a lesão é bem delimitada na parede gástrica, sem comprometer serosa e 

mucosa, sugerindo tratar-se de tumor de células estromais (GIST). Qual das opções abaixo apresenta o 

tratamento mais adequado para esse caso e qual o critério diagnóstico mais específico para que o tumor 

seja realmente um GIST? 

A) Gastrectomia subtotal e expressão imuno-histoquímica do oncogene HER2. 

B) Gastrectomia subtotal e expressão imuno-histoquímica do oncogene CD117. 

C) Gastrectomia em cunha e expressão imuno-histoquímica do oncogene c-KIT. 

D) Gastrectomia em cunha e expressão imuno-histoquímica do oncogene PDGFR- alpha. 

 

07. Homem de 62 anos compareceu ao ambulatório de cirurgia queixando-se de abaulamento na região 

inguinal direita há seis meses. No exame físico da região inguinal, observam-se alargamento de 4 cm de 

diâmetro dos anéis inguinais e defeito da parede posterior do canal inguinal, à direita. O paciente refere 

uma “tumoração” que desce às vezes para o saco escrotal, à direita, sendo reduzido por ele manualmente. 

Diante do quadro clínico, o provável diagnóstico, tratamento, e complicação pós-operatória mais frequentes 

são, respectivamente: 

A) Hérnia inguino-escrotal indireta, hernioplastia por videolaparoscopia e neuralgia (dor). 

B) Hérnia inguino-escrotal direta, hernioplastia com tela e neuralgia (dor). 

C) Hérnia inguino-escrotal, hernioplastia com tela e retenção urinária. 

D) Hérnia inguino-escrotal direta, hernioplastia com tela e seroma. 

 

08. Paciente masculino, 51 anos, internado em unidade de terapia intensiva há 25 dias por pancreatite aguda 

severa alcoólica. Há 05 dias, evoluía afebril e com diminuição da PCR (Proteína C-Reativa), quando voltou a 

fazer pico febril de 39°C, com piora relevante da leucocitose e da PCR, além do aumento do lactato sérico 

para 5,5 mmol/L (normal < 2,5mmol/L). Foi, portanto, solicitada realização de nova tomografia 

computadorizada de abdome. Não foi possível realização de punção guiada de tecido pancreático. De 

acordo com o resultado tomodensitométrico de Balthazar, a melhor conduta para esse paciente é: 

A) Se Balthazar B: indicar antibioticoterapia como conduta isolada. 

B) Se Balthazar C: indicar antibioticoterapia com drenagem percutânea radiointervencionista. 

C) Se Balthazar D: indicar antibioticoterapia e desbridamento com lavagem contínua.  

D) Se Balthazar E: indicar antibioticoterapia com drenagem transpapilar endoscópica por CPRE 

(colangiopancreatografia retrógrada endoscópica). 
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09. Um homem de 24 anos chega ao pronto-socorro 30 minutos após ter sido vítima de agressão por arma de 

fogo na região cervical. Na admissão, encontra-se consciente, respirando sem dificuldades, estável 

hemodinamicamente, queixando-se de disfagia e rouquidão. À inspeção, nota-se orifício de entrada na 

projeção do músculo esternocleidomastoideo à direita, ao nível da zona II cervical, e saída na região 

anterior do pescoço. À palpação, não há enfisema de subcutâneo, hematomas, nem frêmitos. A ausculta 

da região cervical é normal. Diante desse quadro, a melhor abordagem diagnóstica e terapêutica é:  

A) Esofagograma, endoscopia digestiva alta e observação clínica. 

B) Broncoscopia, endoscopia digestiva alta e cervicotomia exploradora. 

C) Tomografia Computadorizada cervical, endoscopia e observação clínica. 

D) Radiografia do tórax em PA, radiografia lateral do pescoço e cervicotomia exploradora. 

 

10. Paciente masculino, 65 anos, com diagnóstico de tumor de calda de pâncreas, deverá ser submetido a 

uma pancreatectomia corpo caldal. Comparece para consulta no ambulatório de pré-anestesia. É obeso, 

hipertenso controlado com losartana 50mg/dia, dislipidêmico. Está em jejum e um teste rápido pela fita 

revela glicemia de 140mg/dl. Qual exame complementar deve ser solicitado no pré-operatório para 

melhor avaliação do controle glicêmico desse paciente? 

A) Glicosúria.  

B) Hemoglobina glicada. 

C) Glicemia pós-prandial. 

D) Teste de tolerância à glicose. 
 

11. Paciente de 47 anos foi admitido em serviço de emergência terciária com abdome agudo e sepse grave. 

Durante o tratamento cirúrgico, constatou-se diverticulite aguda com peritonite fecal. No pós-operatório, 

realizado na UTI, manteve-se em estado grave, com acidose metabólica grave, anúria e níveis crescentes 

de creatinina. Em decorrência de insuficiência renal aguda (IRA), está em curso de hemodiálise.  

Considerando a situação descrita, qual alternativa corresponde ao distúrbio hidroeletrolítico mais 

comumente relacionado à hemodiálise? 

A) Hipocalemia. 

B) Hipercalemia. 

C) Hiponatremia.  

D) Hipernatremia. 

 

12. Um jovem de 25 anos levou uma queda durante a prática esportiva e foi atendido em uma emergência 

cirúrgica. Feito o exame clínico e propedêutica radiológica foi constatada fratura distal do rádio. Qual das 

afirmativas abaixo contempla o tratamento por meio de redução incruenta mais imobilização? 

A) Fratura cominutiva metafisária.  

B) Fratura extra-articular estável. 

C) Fratura intra-articular cominutiva.   

D) Fratura articular marginal com subluxação radiocárpica. 
 

13. Paciente masculino, 60 anos, pós-operatório tardio de fratura do colo do fêmur esquerdo, comparece à 

emergência com quadro de dor intensa na perna contralateral. Ao exame, apresenta hipersensibilidade 

difusa no membro comprometido e edema depressível em toda a perna, mais intenso na região da 

panturrilha, que está com diâmetro 5 cm maior em relação à perna esquerda. Não há eritema. Qual o 

exame mais indicado para comprovação da hipótese diagnóstica mais provável nesse caso? 

A) Venografia. 

B) Dosagem de D-dímeros. 

C) Angiotomografia venosa. 

D) Ultrassonografia com Doppler. 
 

14. Paciente jovem, do sexo feminino, e com relato de dor anal às evacuações há cerca de três meses. A dor é 

mais intensa ao evacuar, porém, persiste por cerca de 30 minutos após a evacuação. Nega sangue nas 

fezes e, ocasionalmente, há sangue vivo no papel higiênico, ao se assear. Considerando a história clínica 

descrita, qual das seguintes alternativas corresponde ao achado de exame físico esperado? 

A) Rágades no anoderma. 

B) Fissura mediana posterior.  

C) Mamilos hemorroidários internos grau III. 

D) Mamilo hemorroidário externo com trombose aguda. 
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15. Criança de 2 anos de idade, sexo masculino, apresenta anorexia e dor abdominal há 2 meses. Há 20 dias, 

queixa associada de dor em membros inferiores. Ao exame físico, se observa palidez muco-cutânea 

(2+/4+) e irritabilidade. Ultrassom abdominal revelou lesão retroperitoneal, sendo solicitado tomografia 

computadorizada de abdome (figura abaixo) para melhor esclarecimento da lesão. Mielograma 

demonstrou infiltração por células tumorais “em roseta”.  
 

 
 

O diagnóstico mais provável é: 

A) Neuroblastoma. 

B) Tumor de Wilms.  

C) Rabdomiossarcoma. 

D) Carcinoma de células renais. 

 

16. Mulher de 55 anos foi submetida a colecistectomia laparoscópica há 02 anos. Há aproximadamente 05 dias, os 

familiares observaram que ela apresentava amarelidão nos olhos e na pele, fato que coincidiu com início de dor 

em epigástrio e hipocôndrio direito. A paciente vinha evoluindo com episódios de febre com calafrios, colúria e 

acolia fecal, permanecendo em casa fazendo uso de dipirona. Há 30 minutos deu entrada no pronto-socorro com 

hipotensão e diminuição do nível de consciência. Ao exame físico, encontrava-se com abertura dos olhos ao 

estímulo verbal, emitindo sons incompreensíveis e com reflexos motores de retirada a estímulos dolorosos. 

Apresentava-se com icterícia (+++/4+) e com PA de 80x40 mmHg. A avaliação bioquímica evidenciou 

leucócitos de 24.000/mcL, fosfatase alcalina de 678 U/L, gama-glutamiltransferase de 1024 U/L, TGO 169 U/L 

e TGP 204 U/L, além de bilirrubina total de 13 mg/dL com fração direta de 9,8 mg/dL. O ultrassom abdominal 

evidenciou dilatação de via biliar intra e extra-hepática, com imagem hiperecogênica de 05 mm em colédoco 

distal produtora de sombra acústica. Após início de antibioticoterapia, estabilização e internação da paciente, a 

melhor conduta de urgência em relação ao caso é indicar descompressão de via biliar por via: 

A) Percutânea. 

B) Convencional. 

C) Laparoscópica. 

D) Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE). 

 

17. Paciente de 55 anos, sexo feminino, é encaminhada ao ambulatório de cirurgia, pelo endocrinologista, 

com uma massa palpável na região cervical anterior de aproximadamente 3 cm de diâmetro, com níveis 

de calcitonina basal de 600 pg/mL, sem outras alterações e sem casos semelhantes na família. Qual o 

diagnóstico mais provável e qual o tratamento recomendado para essa paciente? 

A) Carcinoma folicular da tireoide e tireoidectomia total. 

B) Carcinoma medular da tireoide e tireoidectomia total. 

C) Carcinoma papilar da tireoide e tireoidectomia subtotal. 

D) Carcinoma de anaplásico da tireoide e tireoidectomia subtotal. 



Residência Médica 2014                                                               Acesso Direto Pág. 6 de 27 

  

18. Os procedimentos cirúrgicos são fonte comum de eventos adversos relacionados ao cuidado em saúde. 

Uma importante iniciativa global para se diminuir os erros no centro cirúrgico é a campanha da OMS 

chamada “cirurgias seguras salvam vidas”, que implica no preenchimento de um check list pela equipe 

cirúrgica em três momentos: 1- antes da indução da anestesia, 2 - antes da incisão e 3 - antes do paciente 

deixar a sala de operações. Qual das seguintes situações abaixo representa uma falha na checagem do 

momento 3 (antes de deixar a sala de operações)? 

A) Paciente teve drenagem de hematoma extradural no lado errado. 

B) Paciente previamente agendado para adenoidectomia foi submetido a turbinectomia. 

C) Retenção de gaze na pelve de uma paciente submetida a histerectomia vídeolaparoscópica. 

D) Anemia aguda grave por falta de sangue na sala de cirurgia durante cirurgia de exenteração pélvica. 

 
19. Paciente masculino, 60 anos, foi vítima de perfuração por arma de fogo em região epigástrica, sendo 

prontamente levado ao hospital de trauma mais próximo e submetido à laparotomia exploradora (LE). 

Evidenciou-se lesão transfixante de duodeno atingindo mais de 50% da circunferência intestinal e parede 

anterior da veia cava. Nesse momento, foi posicionado dreno de Blake® na retrocavidade dos 

epiplons. O paciente foi mantido no pós-operatório na Unidade de Terapia Intensiva evoluindo ainda 

no 7° pós-operatório com um débito diário do dreno de 550 ml compatível com fístula duodenal. Qual a 

melhor conduta terapêutica para esse caso?  

A) Iniciar suporte nutricional, imediatamente, por via enteral ou parenteral. 

B) Iniciar tratamento conservador, oferecendo dieta oral pobre em fibras.        

C) Reoperar, imediatamente, e diverticulização duodenal.     

D) Reoperar, imediatamente, para fechamento da fístula.        

 
20. Mulher de 55 anos, hipertensa, usando irregularmente losartana. A família relata despertar durante a noite 

há cerca de 30 minutos com cefaleia inédita, intensa, associada a náuseas, vômitos e provavelmente um 

episódio de convulsão tônico‐clônica. Ao exame, encontra-se com pressão arterial de 180x130mmHg, 

frequência cardíaca de 55bpm, comatosa, Glasgow de 6 e aparente hemiplegia à esquerda. Após 

entubação orotraqueal, foi encaminhada para tomografia de crânio cujo resultado encontra-se abaixo.  
 

 

 

Qual a conduta mais apropriada na sequência da assistência adequada para essa paciente? 

A) Realizar trombólise. 

B) Realizar derivação ventricular externa. 

C) Realizar punção de líquido cefalorraquidiano. 

D) Realizar tratamento agressivo da hipertensão com nitratos. 
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21. Paciente do sexo masculino, 65 anos, diabético e hipertenso, comparece ao pronto-socorro com uma hora 

de dor precordial constrictiva com irradiação para o membro superior esquerdo. Encontra-se ansioso e 

sudoreico. Realizado ECG com imagem.  

 

Qual o melhor tipo de tratamento para esse paciente? 

A) Cardioversão elétrica, sob sedação. 

B) Intervenção percutânea coronariana imediata. 

C) Administração de ativador de plasminogênio tecidual. 

D) Amiodarona em bolus, seguida de administração intravenosa contínua. 

 
22. Paciente do sexo masculino, 49 anos, alcoolista, vem se queixando de dispneia a pequenos esforços. Na 

ausculta cardíaca, observa-se ritmo irregular por extrassístoles (1 por minuto), presença de terceira bulha 

e sopro sistólico (++/4) em foco mitral. Na ausculta pulmonar, ouvem-se crepitações na metade inferior do 

tórax. O fígado é palpável a 5 cm abaixo do rebordo costal direito e observa-se edema de MMII (++/4). O 

ECG mostra baixa voltagem do complexo QRS nas derivações periféricas e alteração difusa da 

repolarização ventricular. A radiografia do tórax mostra aumento da área cardíaca (++/4) e congestão 

pulmonar. Entre as drogas que podem ser prescritas para esse paciente, uma delas deverá reduzir a 

mortalidade a longo prazo. Esta droga é: 

A) Digoxina. 

B) Furosemida. 

C) Carvedilol. 

D) Amiodarona. 

 

23. Mulher de 25 anos está em tratamento para acne com um retinoide (isotretinoína). Relata atividade 

sexual com 6 parceiros nos últimos 6 meses, sem preservativos. Não tem quaisquer sintomas. Ao exame 

físico apresenta – além de acne de face e tronco – teleangectasias esparsas, fígado palpável 3cm abaixo 

do rebordo costal e discreta icterícia. Apresenta os seguintes exames: TGO = 950U/L (normal até 40U/L), 

TGP = 1100U/L (normal até 30U/L); fosfatase alcalina = 80 (normal até 140U/L); gamaglutamiltransferase = 30 

(normal < 36U/L); proteína total = 10g/dL; albumina = 3,5g/dL; alpha-1 globulina = 0,3 g/dL;alpha-2 

globulina = 0,6g/dL; beta globulina = 1,2g/dL; gamaglobulina = 4,4g/dL (normal até 1,6g/dL); fator 

antinuclear positivo 1:320 (padrão pontilhado fino); Anti-Sm, Anti-Ro, Anti-DNA, Anti-La, Anti-músculo 

liso negativos; bilirrubina total = 2,5mg/dL (normal até 1,2mg/dL); bilirrubina direta = 1,8mg/dL; anti-HCV e 

RIBA (recombinant immunoblot assay) para HCV positivos; PCR para detecção de HCV negativo. 

HBsAg e anti-HBc total negativos. Após isso, foi solicitada biópsia hepática que evidenciou hepatite de 

interface.  Qual o diagnóstico dessa paciente? 

A) Hepatite autoimune. 

B) Hepatite medicamentosa. 

C) Hepatite crônica por vírus C. 

D) Lupus eritematoso sistêmico. 
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24. Mulher de 50 anos queixa-se de lesões em membros inferiores (ver foto) de início há duas semanas, 

associadas a febre diária de 38°C, ao fim das tardes, e dores em joelhos e tornozelos. Refere ter 

concluído tratamento de hanseníase há 1 ano (fez uso de poliquimioterapia por 12 meses) e não teve 

problemas de saúde desde então. Não faz uso de medicações ou de substâncias ilícitas.  
 

 
 

 

Qual dos tratamentos abaixo é o mais recomendado nesse caso? 

A) Dapsona 100mg/dia. 

B) Prednisona 10mg/dia. 

C) Talidomida 300mg/dia. 

D) Rifampicina 600mg/dia + dapsona 100mg/dia. 

 
25. Mulher de 47 anos é atendida em pronto-socorro por cefaleia. Relata dor em aperto em todo o lado 

esquerdo da cabeça, associada a náuseas, fotofobia e fraqueza em braço e perna direitos, quadro esse 

precedido por escotomas visuais cintilantes. Diz que apresenta cefaleia desde os 17 anos, com frequência 

de 2 por mês, principalmente, no período perimenstrual. Usa alprazolam para síndrome do pânico. Ao 

exame físico, apresenta-se ansiosa e hiperventilando. O exame dos nervos cranianos e da sensibilidade 

estão normais. Há diminuição da força em membros do dimídio direito (conseguindo vencer resistência leve) 

com dimídio esquerdo normal, hiperreflexia tendinosa profunda em dimídio direito e reflexos normais em 

dimídio esquerdo. Com esse quadro, a paciente foi medicada com analgésico e submetida à realização de 

Ressonância Nuclear Magnética de encéfalo que se mostrou normal. Após 2 horas, estava assintomática e o 

exame físico normal. Qual o diagnóstico mais provável da paciente? 

A) Enxaqueca. 

B) Epilepsia focal. 

C) Transtorno conversivo somatoforme. 

D) Acidente isquêmico transitório aterosclerótico. 

 

26. Homem de 65 anos, diabético tipo I, apresenta história de piora da lombalgia que vem tendo há 06 meses. 

A dor se inicia ao deambular, com irradiação para ambas as pernas e nádegas, exacerbada também 

durante a ortostase prolongada. Relata que a dor é aliviada, quando sentado ou inclinando a coluna para 

frente. Sinal de Lasègue negativo. Baseado nesse conjunto de dados, o diagnóstico mais provável e o 

exame subsidiário recomendado para investigação diagnóstica são:  

A) Espondiloartrite; HLA B27. 

B) Hérnia discal; tomografia axial computadorizada. 

C) Fratura patológica dos corpos vertebrais; densitometria óssea. 

D) Estenose do canal vertebral lombar; ressonância magnética. 

 

Conferir figura correspondente com melhor resolução no anexo (FIGURA2) 
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27. Paciente masculino, 60 anos, ex-tabagista (30 maços/ano), encaminhado da unidade de atenção primária 

por apresentar dispneia aos médios esforços. Nega outros sintomas. Refere não apresentar exacerbações 

frequentes. Traz radiografia de tórax (imagem). Realizou espirometria com broncodilatador que mostrou 

capacidade vital forçada (CVF) 82% do previsto, volume expiratório forçado no primeiro segundo 

(VEF1) 65% do previsto e VEF1/CVF 0,53. Não houve modificação significativa da espirometria, após 

prova broncodilatadora.  
 

 
 

Considerando o estadiamento da doença desse paciente, qual o tratamento inalatório de primeira escolha 

mais recomendado? 

A) Fenoterol. 

B) Formoterol. 

C) Tiotrópio e budesonida. 

D) Salbutamol e ipratrópio. 
 

28. Mulher de 25 anos, no segundo mês de gravidez, queixa-se de desânimo, sentimento de vazio, 

dificuldade para conciliar o sono, preocupações, pessimismo quanto ao desfecho da gestação que evolui 

satisfatoriamente, sem evidência de doença clínica. Qual é a melhor indicação farmacológica? 

A) Paroxetina. 

B) Venlafaxina. 

C) Imipramina. 

D) Mirtazapina. 

 

29. Paciente masculino, 69 anos, diabético e com mal perfurante plantar no pé direito. Há 3 dias vem evoluindo 

com febre, calafrios e drenagem de secreção purulenta pela lesão cutânea. Duas hemoculturas colhidas em 

locais de punção distintos detectaram a presença de uma bactéria Gram-negativa. Do ponto de vista 

fisiopatológico, qual das condições abaixo se associa à MENOR chance de progressão para o choque? 

A) Aumento da concentração sérica de Interleucina 10. 

B) Redução da concentração sérica de proteína C reativa. 

C) Aumento da concentração sérica de Óxido nítrico. 

D) Redução da concentração sérica de Cortisol. 
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30. Homem de 16 anos, na segunda semana de pós-operatório de apendicectomia, sem complicações, 

comparece para consulta com quadro de equimoses disseminadas e edema na panturrilha esquerda, há 

dois dias. Não tem antecedentes mórbidos relevantes. Doppler de membros inferiores mostrou apenas 

hematoma na panturrilha afetada. Exames mostram dosagem de plaquetas normal, tempo de protrombina 

normal (TP) e tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) alargado. Foi solicitado o teste da mistura 

que não corrigiu o TTPa. Qual o diagnóstico mais provável? 

A) Hemofilia A.  

B) Intoxicação por cumarínico. 

C) Doença de Von Willebrand. 

D) Anticorpo adquirido contra fator VIII. 

 
31. Paciente feminina, 70 anos, em tratamento quimioterápico para carcinoma escamoso de pulmão com 

metástases ósseas e pulmonares, procura atendimento por apresentar desorientação, anorexia e vômitos, com 

início há uma semana. Está desidratada 2+/4+. Normotensa. Considerando uma síndrome paraneoplásica 

como causa provável do quadro clínico da paciente, qual dosagem sérica tem maiores chances de 

estabelecer o diagnóstico? 

A) Sódio. 

B) Cálcio. 

C) Cortisol.  

D) Glicemia. 

  
32. Paciente masculino, 72 anos, sem comorbidades, vem à consulta de rotina. Quando questionado, refere 

que apresentou uma queda da própria altura há 4 meses. Sem outros episódios prévios ou posteriores. 

Sem outras queixas. Não usa medicações. Marcha e equilíbrio normais. Qual a recomendação mais 

adequada para prevenir queda nesse paciente? 

A) Suplementar vitamina D. 

B) Indicar uso de sapato ortopédico. 

C) Recomendar programa de exercício. 

D) Encaminhar para avaliação oftalmológica. 

 

33. Paciente feminina, 66 anos, em quimioterapia para leucemia mieloide aguda. No 10º dia de tratamento, 

evolui com febre, vômitos e dor lombar. Ao exame, encontra-se taquicárdica, taquipneica, hipotensa e 

agitada. O sinal de Giordano é positivo à esquerda. O leucograma revela 900 leucócitos/mm
3
 com 50% 

de neutrófilos. Após coleta de urinocultura, na condição de monoterapia, o esquema terapêutico mais 

apropriado, dentre as opções abaixo, seria: 

A) Amicacina. 

B) Aztreonam. 

C) Ciprofloxacina. 

D) Piperacilina-tazobactan. 

 
34. Homem de 60 anos comparece para avaliação de diabetes. Ele recebeu o diagnóstico há cerca de oito 

anos, quando iniciou uso de metformina, 2000 mg/dia, mas desde então não tem seguimento médico. Seu 

índice de massa corporal é 38 kg/m
2
. Seus exames mostram glicemia de jejum 312mg/dL, Hemoglobina 

glicosilada (HbA1C) 12%, sumário de urina normal e microalbuminúria de 100mg/24h (ref. < 30mg/24h). 

Qual seria a ação farmacológica mais desejável ao acrescentar um medicamento adicional neste caso dentre as 

opções atuais? 

A) Aumentar a concentração sérica basal de insulina por via exógena. 

B) Estimular a produção de insulina e reduzir a produção de glucagon. 

C) Diminuir a resistência à insulina e reduzir a produção de glicose. 

D) Estimular a produção de insulina pelas células beta do pâncreas. 
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35. Um homem de 32 anos apresentava cefaleia e disartria, há 3 semanas. Há 12 dias fez uma tomografia 

computadorizada com contraste endovenoso que revelou um tumor cerebral volumoso. Há 24h foi 

admitido no hospital por estado epiléptico, tipo grande mal, controlado com fenitoína. Evolui com dores 

difusas pelo corpo e oligúria nas últimas 12 horas. Seus exames mostram hemoglobina 10g/dL, 

aspartatoaminotransferase (AST), desidrogenase láctica (LDH) e ácido úrico elevados. Seu sumário de urina 

mostra hemoglobina +++, com 3 hemácias por campo. Haptoglobina 300mg/dL (ref. 36 a 195mg/dL), uréia 

95mg/dL e creatinina 10,2mg/dL. Qual a causa mais provável da insuficiência renal desse paciente? 

A) Lise tumoral. 

B) Rabdomiólise.  

C) Hemólise intravascular. 

D) Toxicidade pelo contraste radiológico. 
 

36. Paciente masculino, 32 anos, é atendido na emergência com história de que há 3 dias iniciou quadro de 

febre alta, coriza e odinofagia. Nas últimas 24 h evoluiu com tosse, hemoptoicos e dispneia. Tabagista 5 

anos-maço. Asmático controlado com beclometasona inalatória. Ao exame: consciente, taquipnéico, com 

saturação de pulso de oxigênio de 91% em ar ambiente, frequência cardíaca de 116bpm e pressão arterial 

130 x 80mmHg. Ausculta respiratória evidencia sibilos difusos. A radiografia de tórax é apresentada abaixo. 
 

 
 

A conduta que mais provavelmente barrará a progressão da doença será: 

A) Oseltamivir oral. 

B) Heparina subcutânea. 

C) Corticoide endovenoso. 

D) Ceftriaxona endovenosa. 
 

37. Durante a avaliação de uma paciente com quadro de miopatia e acidose láctica, o médico obtém a 

seguinte história familiar: a irmã, o irmão e a mãe são afetados. A paciente não tem outros irmãos. A avó 

materna e seus dois tios maternos têm a mesma doença, porém suas duas primas maternas são saudáveis. 

O seu pai e a ascendência genealógica dele não têm a doença. Baseado na clínica e na história familiar 

dessa paciente, qual o tipo de herança mais provável? 

A) Ligada ao X. 

B) Mitocondrial.  

C) Autossômica recessiva. 

D) Autossômica dominante. 
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38. Paciente de 60 anos, não fumante, foi admitido na UTI com pancreatite grave diagnosticada há três dias. 

Por apresentar dispneia e hipoxemia foi iniciada ventilação mecânica não-invasiva em modo BiPAP com 

IPAP:15cmH2O e EPAP:7 cmH2O com FIO2 de 40%. Uma gasometria arterial colhida neste contexto 

mostrou: pH:7,42, PaCO2:34mmHg, PaO2:96mmHg e SaO2:97%. O raio X de tórax evidenciou opacidades 

alveolares bilateralmente e apenas uma discreta opacificação do seio costo-frênico esquerdo. Um 

ecocardiograma mostrou função normal de câmaras esquerdas e leve hipertensão arterial pulmonar sem 

disfunção do ventrículo direito. Qual o diagnóstico mais adequado quanto ao quadro pulmonar do 

paciente? 

A) Lesão Pulmonar Aguda. 

B) Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA) Leve. 

C) Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA) Moderada. 

D) Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA) Grave. 

 
39. Paciente do sexo masculino, 70 anos, hipertenso e portador de dislipidemia, vem se queixando de forte 

dor retroesternal com irradiação para o dorso. Pressão arterial medida de 180/120 mmHg. Observa-se 

assimetria de pulso braquial. O ECG é normal e a radiografia de tórax está abaixo.  

 

 

Qual o exame mais indicado para confirmação diagnóstica, dentre as opções abaixo? 

A) Cintilografia do miocárdio.  

B) Ecocardiograma transtorácico. 

C) Cateterismo cardíaco com aortografia. 

D) Tomografia computadorizada do tórax. 

 
40. Mulher de 57 anos de idade relatou que há 03 meses está com “inchaço” generalizado sem outros sintomas. 

Tem história de múltiplos parceiros sexuais. Ao exame físico: PA:150/80 mmHg, em anasarca. Os exames 

revelaram: sumário de urina-proteína 4+, 10 hemácias por campo com 8% de acantócitos; proteinúria de 24h 

de 6g; creatinina sérica = 1,5 mg/dL (normal entre 0,6-1,3 mgdL); albumina sérica = 2g/dl (normal entre 

3,5-5,5); complemento C3 sérico = 30 mg/dL (normal entre 70-160), complemento C4 sérico = 39 mg/dL 

(normal entre 20-40). O diagnóstico mais provável é: 

A) Nefropatia por IgA. 

B) Glomerulonefrite pós-infecciosa. 

C) Glomeruloesclerose focal e segmentar. 

D) Glomerulonefrite membrano-proliferativa tipo I. 
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41. Criança de 12 meses de idade chega ao Centro de Saúde para uma consulta de rotina. A caderneta de 

Saúde da Criança mostra que somente foram realizadas as vacinas da criança até os seis meses de idade. 

Considerando o atual calendário de vacinas do Ministério da Saúde, quais vacinas devem ser dadas a 

essa criança? 

A) Pneumocócica 10-valente + tríplice viral. 

B) Pneumocócica 10-valente + meningocócica C. 

C) Pneumocócica 10-valente + vacina tetra viral. 

D) Pneumocócica 10-valente + pólio oral. 

 
42. Lactente com 10 meses é trazido à emergência em vigência de crise convulsiva durante episódio febril. A 

crise foi caracterizada como parcial, com duração de 20 minutos. Ao exame, a criança encontrava-se 

sonolenta. O calendário de vacinação está completo para a idade. 

Qual a conduta médica recomendada? 

A) Proceder com a alta para casa, face ao quadro benigno do episódio febril. 

B) Medicar com difenilhidantoína, para evitar recorrência da crise convulsiva. 

C) Realizar punção lombar, para afastar hipótese de infecção intracraniana. 

D) Aplicar supositório de benzodiazepínico, quando diante de novos episódios febris. 

 
43. Criança com 30 dias de vida comparece à consulta e evidencia-se teste do pezinho alterado (positivo) 

para hipotireoidismo. Qual a correta abordagem clínica para essa criança? 

A) Solicitar dosagens séricas de TSH e T4 livre. 

B) Repetir o teste do pezinho antes de novos exames. 

C) Iniciar tratamento e referenciar para centro especializado. 

D) Solicitar dosagem do T4 livre em amostra de papel de filtro. 

 
44. Criança com 10 meses de idade é levada para atendimento no Centro de Saúde com história de coriza 

nasal hialina e tosse há cinco dias, que evoluiu com estridor inspiratório, rouquidão, febre alta e toxemia.   

Considerando o quadro clínico acima, qual a hipótese diagnóstica mais provável? 

A) Epiglotite aguda. 

B) Laringite infecciosa. 

C) Traqueíte bacteriana. 

D) Laringotraqueobronquite. 

 
45. Lactente com seis meses de idade é levado para atendimento no Centro de Saúde com quadro de diarreia 

há três dias associada a vômitos e febre. As fezes são aquosas, sem muco ou sangue. O exame físico 

revela criança letárgica, com dificuldade para ingerir líquidos, olhos muito fundos e sem lágrimas e 

tempo de enchimento capilar maior que 5 segundos. Considerando o quadro acima, qual a melhor 

conduta terapêutica? 

A) Sais de Reidratação Oral por sonda gástrica. 

B) Sais de Reidratação Oral via oral. 

C) Hidratação via intraóssea.  

D) Hidratação venosa. 

 
46. Uma criança de 3 anos de idade vem apresentando episódios semanais de diarreia líquida, associados à 

perda de peso, distensão abdominal e esteatorreia. Não há geofagia. Ao exame físico, a criança está 

eutrófica e com bom estado geral e não apresenta evidências de alterações em nenhum outro sistema 

orgânico. Investigação clínica revela ausência de sinais de alerta para imunodeficiência primária. Qual a 

principal hipótese diagnóstica? 

A) Giardíase. 

B) Amebíase. 

C) Ancilostomíase. 

D) Estrongiloidíase. 
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47. Ao avaliar a alta hospitalar de um recém-nascido de 38 semanas com tipagem sanguínea “O negativo”, 

em adequado aleitamento materno exclusivo, eliminações fisiológicas, observa-se icterícia neonatal zona 

II de Kramer, sendo coletado bilirrubina sérica com 48 horas de vida com o seguinte resultado: BT = 9,0 

mg/dl, com BI de 8,3 mg/dl. Procede-se a análise do risco conforme o Nomograma de Buthani (gráfico 

abaixo). Não há história de icterícia em irmãos.  

 

Em relação à icterícia apresentada pelo recém-nascido, qual a conduta médica? 

A) Iniciar fototerapia em alojamento conjunto. 

B) Alta hospitalar com retorno em 72 horas para reavaliação. 

C) Postergar alta hospitalar, repetir dosagem de bilirrubinas com 72 horas de vida. 

D) Postergar alta hospitalar, com observação até o 5
o
 dia de vida quando ocorre o pico de hiperbilirrubinemia. 

 

48. Recém-nascido a termo, peso de 3 kg, filho de mãe com exame de VDRL positivo 1:16 no último 

trimestre da gravidez.  O tratamento foi iniciado no último mês de gestação, quando ela e o parceiro 

trataram-se com 3 doses de penicilina benzatina 2.400.000 UI. O recém-nascido está assintomático. Qual 

o melhor critério que os profissionais de saúde devem se basear para determinar se este recém-nascido 

possui risco de ser portador de sífilis congênita? 

A) História materna. 

B) VDRL positivo no sangue do recém-nascido. 

C) Aparecimento de sintomas clínicos no recém-nascido. 

D) Testes treponêmicos positivos no sangue do recém-nascido. 
 

49.  Recém-nascido a termo, peso de nascimento de 3000g, Apgar 9 no primeiro e no quinto minutos de vida, 

encontra-se com 48 horas de vida no alojamento conjunto, em aleitamento materno exclusivo, 

apresentando temperatura axilar de 37,8
o
C. A mãe é primípara, está assintomática, fez pré-natal sem 

nenhuma intercorrência clínica. Parto normal, com tempo de bolsa rota de 1 hora. O peso do recém-nascido 

neste momento é de 2.720 g e o exame físico é normal, exceto por uma discreta irritabilidade do bebê. O 

exame que melhor confirmaria a principal hipótese diagnóstica para esta distermia é: 

A) Hemocultura. 

B) Hemograma completo. 

C) Dosagem sérica de sódio. 

D) Citobioquímica do líquor. 

 

50. Criança de 10 anos de idade, com diagnóstico de asma, chega à sala de emergência apresentando, há 3 

dias, tosse cheia e dificuldade para respirar. Ao exame clínico, o médico constata: torpor, dispneia em 

repouso e saturação de oxigênio = 90%.  Qual a gravidade clínica da crise? 

A) Leve. 

B) Moderada. 

C) Grave. 

D) Persistente.  
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51. RN de 36 semanas apresenta desconforto respiratório precoce, com gemência audível com estetoscópio, 

com leve batimento de asa de nariz, tiragem intercostal, sendo colocado em CPAP nasal com progressiva 

necessidade de aumento de fração inspirada de oxigênio. A radiografia de tórax no leito com 6 horas de 

vida é mostrada a seguir.  

 

Qual a conduta que melhor beneficiaria ao recém-nascido, ocasionando menos riscos, dentre as abaixo 

citadas é: 

A) Diurético de alça. 

B) Corticoide sistêmico. 

C) Ventilação mecânica.  

D) Surfactante exógeno. 

 

 

52. Escolar é trazido à Unidade de Saúde após várias tentativas de tratamento de lesões pruriginosas que 

apresentaram agravamento nos últimos dias. Sua mãe relata que a criança faz uso contínuo de corticoide 

por Síndrome Nefrótica. Recebeu diagnóstico de escabiose e algumas pessoas da casa estão acometidas. 

As lesões tornaram-se descamativas, crostosas, com queratodermia, acometendo couro cabeludo, mãos e 

pés, como na imagem abaixo.  

 
 

 

Qual o diagnóstico e tratamento corretos? 

A) Dermatite Atópica; hidratação e creme de corticoide. 

B) Sarna norueguesa; permetrina tópica e ivermectina oral. 

C) Dermatite seborreica; compressas de água boricada e creme de corticoide. 

D) Impetigo; compressas de Permanganato de Potássio 1:40.000 e creme de antibiótico. 
 

 

 

Conferir figura correspondente com melhor resolução no anexo (FIGURA 3) 
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53. Criança de dois anos é trazida à consulta e sua mãe relata que a mesma faz uso de leite de cabra desde o 

desmame. A família tem fazenda e facilidade de obter esse leite, e pretende manter esse hábito. Qual a 

suplementação necessária nesse caso? 

A) Zinco. 

B) Cálcio. 

C) Ácido fólico. 

D) Vitaminas do complexo B. 

 

54. Nasce RN a termo, peso de 3 kg, com boa vitalidade, filho de mãe com HIV que fez adequada profilaxia no 

pré-natal e no parto. Foi adequadamente recepcionado ao nascer, suspensa a amamentação e iniciado AZT nas 

primeiras 2 horas de vida. Foi notificado para vigilância epidemiológica como criança exposta ao HIV. Qual a 

melhor conduta a seguir para esse RN antes da alta hospitalar, segundo as diretrizes do Ministério da Saúde? 

A) Solicitar hemograma completo, provas de função hepática, sorologias TORCHS e glicemia. 

B) Iniciar nevirapina, solicitar hemograma completo, provas de função hepática e sorologias TORCHS. 

C) Solicitar hemograma completo, provas de função hepática, sorologias TORCHS, carga viral e CD4/CD8. 

D) Iniciar nevirapina, solicitar hemograma completo, provas de função hepática, sorologias, carga viral e 

CD4/CD8. 
 

55. Em casos de dengue hemorrágico, quais os sinais clínicos que podem ser indicativos de alarme para 

formas clínicas graves? 

A) Cefaleia intensa, hematúria, exantema. 

B) Persistência da febre alta, diarreia, gengivorragia.  

C) Recusa alimentar, dor retroorbitária, plaquetopenia. 

D) Vômitos persistentes, dor abdominal intensa, melena. 

 

56. Lactente de cinco meses de idade, com história de febre e vômitos há dois dias, associados à 

irritabilidade e recusa alimentar. O exame físico mostra fontanela anterior abaulada e sinais de irritação 

meníngea. O líquor foi compatível com meningite e a bacterioscopia revelou Haemophilus influenzae. 

Foi iniciado ceftriaxona para tratamento. A criança mora com os pais e uma irmã de 17 meses de idade, 

que possui na caderneta da criança três doses da vacina pentavalente (2, 4 e 6 meses). A conduta mais 

indicada para a proteção dos contactantes nesse caso é? 

A) Quimioprofilaxia com rifampicina para os pais e irmã. 

B) Quimioprofilaxia com rifampicina para o caso e para irmã. 

C) Quimioprofilaxia com rifampicina somente para os pais. 

D) Quimioprofilaxia com rifampicina para o caso, os pais e a irmã. 
 

57. Criança de cinco anos de idade foi admitida para tratamento hospitalar. Na primeira dose do medicamento, 

começou a apresentar prurido generalizado, eritema difuso e urticária, associada à tosse, sibilância, 

hipotensão arterial e taquicardia, seguida de síncope. Qual o medicamento que mais frequentemente 

pode causar essa reação? 

A) Oxacilina. 

B) Penicilina.  

C) Amicacina. 

D) Ceftriaxona. 
 

58. Garota de 10 anos de idade é levada ao ambulatório com história de dor em membros há dois meses e 

dificuldade para se movimentar, principalmente pela manhã e após repouso. Refere ainda febre diária 

associada à exantema em tronco e membros. O exame físico revelou artrite em joelho e tornozelo direito. 

Hemograma com anemia normocrômica e normocítica, leucocitose discreta sem desvio à esquerda e 

trombocitose. A dosagem de antiestreptolisina O está normal, VHS e PCR aumentados. A radiografia do 

joelho apresenta erosão e diminuição da densidade óssea em torno da articulação e diminuição do espaço 

articular. Considerando o quadro acima descrito, qual a hipótese diagnóstica mais provável? 

A) Artrite séptica. 

B) Febre reumática. 

C) Artrite idiopática juvenil. 

D) Lúpus eritematoso sistêmico. 
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59. Um garoto de 12 anos de idade apresenta lesão intensamente pruriginosa na face lateral do pé direito 

(imagem abaixo); ele acha que tudo começou após um jogo de futebol do qual participou há cerca de 10 

dias num campo de grama. Qual o tratamento adequado? 
 

 
 

 

 

A) Griseofulvina, via oral. 

B) Tiabendazol, pomada.  

C) Monossulfiram diluído, tópico. 

D) Permanganato de potássio diluído a 1:40.000, tópico. 
 

60. Em casos de infecção do trato urinário (ITU), quais os critérios para definir infecção urinária atípica? 

A) Três ou mais episódios de cistite. 

B) Quadro clínico com febre elevada (acima de 38,5 graus). 

C) Cilindros leucocitários numerosos no sedimento urinário. 

D) Falha em responder ao tratamento com antibiótico apropriado em 48 horas. 

 

61. O Pacto pela Saúde, criado em 2006, é anualmente revisado com base nos princípios do SUS e nas 

necessidades de saúde da população. Qual dos seus componentes propõe regulamentar a Emenda 29 e o 

incremento dos recursos para o SUS? 

A) Pacto pela vida. 

B) Pacto de gestão do SUS. 

C) Pacto em defesa do SUS. 

D) Pacto de financiamento do SUS. 

 
62. A Secretaria Municipal de Saúde, de um determinado município, deseja ampliar o horário de 

funcionamento de suas Unidades de Saúde da Família (USF) para melhorar o acesso da população aos 

serviços de saúde da atenção primária. Foi solicitado às equipes de saúde que elaborassem uma proposta de 

escala de trabalho para que a unidade funcione de 07:00 às 19:00 horas, de segunda-feira à sexta-feira. O 

conselho local de saúde da USF realizou reunião para aprovar o novo horário de funcionamento proposto 

pelas equipes. Qual princípio organizativo do Sistema Único de Saúde está sendo aplicado nessa situação? 

A) Hierarquização. 

B) Regionalização. 

C) Descentralização. 

D) Participação popular. 

 
63. Um médico é admitido por um secretário de saúde, para trabalhar em uma equipe de saúde da família. 

Como a equipe estava sem médico há 6 meses, havia uma pressão para atendimento da  demanda 

espontânea. Como o médico deverá organizar o processo de trabalho e fazer a gestão de sua agenda 

junto de sua equipe? 

A) Elaborar uma agenda flexível, com adaptações às variações da demanda. 

B) Organizar a semana padrão com horários fixos de consulta, priorizando a demanda programada. 

C) Evitar o contato com o paciente por e-mail ou telefone, e organizar o trabalho burocrático para o enfermeiro. 

D) Organizar as agendas para os programas de hipertensão e diabéticos, puericultura e pré-natal, e 

encaminhar a demanda espontânea para as unidades de pronto-atendimento. 

 

Conferir figura correspondente com melhor resolução no anexo (FIGURA 4) 



Residência Médica 2014                                                               Acesso Direto Pág. 18 de 27 

  

64. Anita, 52 anos, assistiu a um programa de televisão que abordava os cânceres de colo uterino, intestino e 

mama. Preocupada, ela vai ao médico de família para realizar um checkup para saber se apresenta estas 

patologias. Na anamnese, o médico constata que a paciente não tem casos de câncer na família e que 

realizou mamografia no ano anterior e “prevenção ginecológica” nos dois anos anteriores à consulta. Os 

resultados desses exames foram normais. De acordo com o Ministério da Saúde, que exame(s) o médico 

deverá solicitar para Anita, no momento da consulta, para detectar precocemente a presença dos cânceres 

abordados no programa de TV? 

A) Pesquisa de sangue oculto nas fezes. 

B) Mamografia e Pesquisa de sangue oculto nas fezes. 

C) Pesquisa de sangue oculto nas fezes e Prevenção de câncer de colo uterino. 

D) Mamografia, Prevenção de câncer de colo uterino e Pesquisa de sangue oculto nas fezes.  

 
65. Um médico recebe em sua casa um informe de um laboratório de análises clínicas com o lançamento de 

um novo teste diagnóstico para uma doença grave, que tem uma frequência de 1 para 10.000 em sua 

população assistida. Além de todas as vantagens propagandeadas, vê que o preço é bastante acessível e 

por isso decide que, tendo em vista a gravidade da doença, irá solicitar o exame para todos os seus 

pacientes. Nas letras pequenas do anúncio consta que a sensibilidade do teste é de 98% e a especificidade 

é de 96%. Após testar 1.000 pacientes, quantas pessoas o médico diagnosticará, de forma errônea com 

uma doença grave, prejudicando-os e expondo-os a tratamentos ou procedimentos desnecessários? 

A) 4 pacientes. 

B) 20 pacientes. 

C) 40 pacientes. 

D) 96 pacientes. 

 

66. Após 15 dias de chuva intensa, um município do interior do Ceará ficou alagado. Os serviços de saúde 

foram danificados e parte da população ficou desabrigada. As escolas e creches tornaram-se moradias 

para mulheres e crianças. O médico de família passou a realizar atendimentos nesses abrigos, e percebeu 

aumento de casos de febre, icterícia rubínica, calafrios, cefaleia e mialgia, nos atendimentos de demanda 

espontânea. Diante dessa situação, como deverá ser a abordagem do médico e da sua equipe, nesse momento? 

A) A vigilância epidemiológica deve ser acionada para realização da notificação compulsória. 

B) O médico deverá aguardar confirmação laboratorial dos casos suspeitos para realizar notificação compulsória. 

C) A demanda programada deve ser priorizada, para não prejudicar o trabalho da prevenção e promoção 

de saúde. 

D) A notificação compulsória deve ser feita, porém de forma sigilosa, só podendo ser divulgada fora do 

âmbito médico-sanitário em caso de risco para a comunidade. 

 

67. Carlos, 23 anos de idade, usuário de crack e álcool, foi diagnosticado com tuberculose e iniciou seu 

tratamento. A equipe de saúde da família decidiu realizar uma visita domiciliar para avaliar os contatos 

domiciliares. Na casa, moravam seus irmãos José, com 12 anos de idade, assintomático,  e Clarisse, com 

15 anos, que apresentava coriza, tosse não produtiva e febre há 5 dias. Ambos apresentavam cartão de 

situação vacinal adequada para a idade. Foram solicitados exames complementares com os seguintes 

resultados: José radiografia de tórax normal e teste tuberculínico igual a 8 mm;  Clarisse: radiografia de 

tórax normal e teste tuberculínico igual a 12mm. De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, 

qual o plano terapêutico mais adequado a ser adotado pelo médico em relação aos irmãos de Carlos? 

A) Iniciar isoniazida para Clarisse e José. 

B) Administração de BCG para ambos e iniciar isoniazida para Clarisse. 

C) Repetir teste tuberculínico para José, em 60 dias, e iniciar isoniazida para Clarisse. 

D) Iniciar isoniazida rifampicina, pirazinamida e etambutol para Clarisse e isoniazida para José. 

 

68. Mulher de 28 anos procura a Unidade de Saúde da Família referindo ter sido vítima de estupro, com 

penetração vaginal. Relata ter duas gestações anteriores e que estava fazendo uso regular de anticoncepcional 

injetável. O agressor foi seu ex-marido. Qual deverá ser a abordagem mais adequada para esse caso? 

A) Prescrever benzodiazepínico nas primeiras 48 horas para alívio do sofrimento. 

B) Solicitar Beta-HCG, VDRL e anti-HIV e prescrever anticoncepção de emergência. 

C) Solicitar um boletim de ocorrência para poder realizar o primeiro atendimento e notificação compulsória. 

D) Prescrever Penicilina benzatina 2,4 milhões IM, ciprofloxacina 500 mg, azitromicina 1 g, em dose 

única,  para profilaxia de sífilis, gonorreia e cancro mole, respectivamente. 
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69. Médico assume equipe de saúde da família na periferia de grande centro urbano, em território marcado 

pela violência. A Unidade de Saúde possui responsabilidade sanitária por 30.000 pessoas e possui 5 

equipes cadastradas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). A equipe do referido 

médico possui responsabilidade por 4200 pessoas, com 5 microáreas. Ao realizar análise de situação, 

observou os seguintes indicadores:  

 

MICROÁREA 1 2 3 4 5 total 

SITUAÇÃO       

RN 4 7 0 1 2 14 

0-4 meses 5 10 2 2 2 21 

aleitamento exc 4 1 2 0 2 9 

0 -12 meses 12 22 5 4 5 48 

vacina 12 5 4 3 4 28 

pesada 12 5 4 2 4 27 

desnutrida 3 1 0 1 0 5 

12 -24 messes 13 20 4 6 4 47 

vacina 12 6 4 5 4 31 

pesada 12 5 4 5 4 30 

desnutrida 3 0 0 1 0 4 

< 2 anos 25 42 9 10 9 95 

diarreia 9 32 0 1 1 43 

iras 3 10 1 2 1 17 

GESTANTES 12 10 3 2 5 32 

vacina 3 10 2 0 1 16 

pré natal 3 10 2 0 1 16 

ACAMADOS 0 0 15 9 3 27 

HAS 25 29 53 42 29 178 

acompanhados 25 25 52 40 25 167 

DM 6 8 15 8 6 43 

acompanhados 6 7 14 5 5 37 

TBC 0 1 2 5 0 8 

HANSEN 0 0 1 2 0 3 

HIV/SIDA 0 2 0 0 0 2 

DST 5 3 0 0 0 8 

TOTAL DE FAMÍLIAS 250 270 280 260 290 1350 

TOTAL DE VISITAS 205 270 320 80 309 1184 

Hospitalizações 6 8 5 4 2 25 

PNM <5 anos 3 3 0 0 1 7 

DESID<5 anos 2 2 0 0 0 4 

HAS 0 1 2 1 0 4 

DM 0 1 1 0 0 2 

ÓBITOS 0 1 2 0 0 3 

 

Considerando seus conhecimentos sobre a Política Nacional de Atenção Básica, territorialização, análise 

de situação e organização do processo de trabalho das equipes da atenção primária à saúde, qual das 

alternativas abaixo contém a melhor análise da tabela acima? 

A) As microáreas 2 e 3 tendem a ter maior taxa de mortalidade, devido ao maior número de doenças crônicas. 

B) Os problemas de saúde mais prevalentes das microáreas 1 e 2 tenderão ser mais característicos de 

uma população predominantemente jovem. 

C) Observa-se uma uniformidade na população dessa equipe, sem grandes diferenças no perfil e número 

de famílias por microárea, o que facilita a organização da agenda. 

D) A agenda para puericultura deverá ser de 4 horas semanais, sendo uma microárea a cada semana, 

garantindo atendimento a todas as crianças menores de 2 anos, mensalmente. 
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70. Paciente de 65 anos, portador de insuficiência cardíaca congestiva, comparece ao acolhimento da unidade 

básica de saúde com queixa de dispneia em repouso. A última avaliação clínica ocorreu há 15 dias e o 

paciente não apresentava sinais e/ou sintomas. Ao exame, o médico observou crepitações bilaterais em 

2/3 inferiores em ambos hemitórax e ritmo irregular, não auscultado em consultas anteriores. Diante dessa 

situação, qual deverá ser a conduta mais adequada para o médico da atenção primária? 

A) Iniciar furosemida 40 mg/dia e enalapril 20 mg/dia e solicitar retorno em 48 horas. 

B) Encaminhá-lo ao serviço de cardiologia ambulatorial para ajuste da medicação. 

C) Encaminhá-lo ao serviço de cardiologia para realização de ecocardiografia. 

D) Coordenar o cuidado do paciente e encaminhá-lo ao serviço de urgência. 
 

71. João, casado, 65 anos, tem hipertensão arterial e está em uso regular de enalapril 20 mg/dia há dois anos. 

João é sedentário, tabagista e ganhou muito peso no último ano. Relata muito estresse nos últimos seis 

meses por sobrecarga de trabalho depois que passou a ser gerente de um supermercado. Refere também 

problemas de relacionamento com a esposa, pois além de ter pouco tempo para a família, apresenta 

dificuldade de ter ereção nas relações sexuais nos últimos três meses. Ao ser questionado, afirma ereções no 

período da manhã. Qual é a conduta mais adequada na abordagem dessa pessoa com disfunção erétil? 

A) Encaminhar para acompanhamento psicológico e para urologista. 

B) Orientar terapia de casal e prescrever injeção intrapeniana de prostaglandinas. 

C) Orientar mudanças no estilo de vida e prescrever inibidores de fosfodiesterase-5. 

D) Encaminhar para terapia comunitária e prescrever inibidores da recaptação da serotonina. 

 

72. Paciente de 82 anos, restrito ao leito, recebe visita domiciliar de seu médico da atenção primária. Paciente é 

hipertenso, portador de insuficiência cardíaca congestiva, fibrilação atrial crônica e apresenta sequela 

motora de acidente vascular cerebral. Estava em uso de enalapril 20 mg/dia, carvedilol 50 mg/dia, ácido 

acetilsalicílico 100 mg/dia, hidroclorotiazida 25 mg/dia, metildopa 500 mg/dia e digoxina 0,25 mg/dia. 

Como o médico deverá fazer o ajuste na medicação, considerando o melhor benefício para esse paciente 

e diminuição do risco de iatrogenias? 

A) Reduzir os intervalos entre as doses dos medicamentos, para diminuir a probabilidade de efeitos 

adversos. 

B) Solicitar avaliação da função hepática, desse paciente, semestralmente, devido ao risco de intoxicação 

digitálica. 

C) Reduzir a dose da digoxina, para 0,125 mg, e substituir diurético tiazídico, ante risco elevado de 

intoxicação digitálica. 

D) Suspender a metildopa, visto que aumenta o número de receptores locais para medicações adrenérgicas, 

podendo causar hipotensão importante na associação dessas drogas. 

 

73. Uma criança de 2 anos é levada ao posto de saúde, por sua mãe, que estava preocupada, pois seu filho 

não falava. Relata que os seus filhos mais velhos falaram com 1 ano. Durante a consulta, o médico 

percebeu que a criança vestiu a camiseta após o exame, pulou com os dois pés, conseguiu empilhar seis 

cubos sem que eles caíssem e falou: “Mamãe ... embora agora”. Nega intercorrências na gestação, sem 

intercorrências prévias.  Situação vacinal em dia. Diante dessa situação, qual a conduta mais adequada 

para esse paciente e sua família? 

A) Referir para avaliação neuropsicomotora. 

B) Informar a mãe sobre os sinais de alerta e agendar consulta para 60 dias. 

C) Orientar a mãe sobre a estimulação da criança e encaminhar para avaliação com o neuropediatra. 

D) Orientar a mãe, para que continue estimulando a criança, e agendar retorno conforme rotina do 

serviço. 
 

74. Homem, 34 anos, com história de 10 dias de ulceração peniana, indolor, com bordas elevadas e fundo 

limpo, relata história de relação sexual não protegida cerca de um mês antes. Trouxe exame de VDRL 

realizado há 2 dias, com resultado negativo. De acordo com a recomendação da Organização Mundial de 

Saúde e do Ministério da Saúde, para o manejo sindrômico de úlceras genitais, qual o tratamento 

medicamentoso mais adequado para esse paciente? 

A) Azitromicina 1 grama, via oral , dose única. 

B) Ceftriaxona 250 mg, intramuscular, dose única. 

C) Penicilina benzatina 2,4 milhões U, intra muscular, dose única. 

D) Penicilina benzatina 2,4 milhões U, intramuscular, dose única e Azitromicina 1 grama, via oral, dose 

única. 
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75. Priscila, 15 anos de idade, procura a unidade de saúde da família com queixas de dor na região pélvica. 

Durante a consulta com o médico de família e comunidade, ela relata que sofre abuso sexual do padrasto 

desde os 13 anos de idade. Qual é a conduta mais adequada a ser tomada neste momento? 

A) Preencher o formulário de Notificação/Investigação individual: Violência doméstica, sexual e/ou 

outras violências interpessoais e comunicar ao Conselho Tutelar ou à Vara da Infância e da 

Juventude. 

B) Comunicar à polícia, por telefone, encaminhar a paciente a uma Delegacia da Mulher para realizar o 

Boletim de Ocorrência e agendar exame pericial de Corpo de Delito e Conjunção Carnal no Instituto 

Médico Legal. 

C) Prescrever anticoncepção de emergência, realizar profilaxia de DST não viral (sífilis, cancro mole, 

gonorreia, clamidiose e tricomoníase) e solicitar sorologias para sífilis, HIV e hepatites virais, além de 

dosagem de Beta-HCG. 

D) Solicitar a presença imediata dos pais ou responsáveis legais da adolescente para acompanhar a 

consulta médica, inclusive presenciar o exame ginecológico. Agendar consulta com o psicólogo do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

 

76. Maria, 60 anos, recém-chegada na comunidade, comparece à unidade de saúde da família para avaliação 

de rotina. Ela refere diabetes há 20 anos, faz uso de hipoglicemiantes orais e fuma 20 cigarros por dia há 

30 anos. Nega hipertensão arterial. Há seis meses apresentava dor em panturrilhas quando caminhava 

aproximadamente 500 metros, que aliviava imediatamente após o repouso. Há três meses refere que, para 

percorrer o mesmo percurso, precisava parar cinco a seis vezes. Atualmente, apresenta dor ao caminhar 

dentro de sua casa, impossibilitando-a de ir ao banheiro e à cozinha. Trouxe exames realizados há 15 

dias, com os seguintes resultados: glicemia em jejum 140 mg/dL, hemoglobina glicada 7,5%, colesterol 

total 240 mg/dL, HDL 30mg/dL, triglicerídeos: 200 mg/dL. Neste momento, qual a conduta mais 

adequada a ser adotada pelo médico assistente? 

A) Solicitar ecodoppler de artérias dos membros inferiores e reavaliar após 7 dias. 

B) Encaminhar com urgência ao cirurgião vascular para avaliação em até 2 dias. 

C) Prescrever cilostazol 100 mg de 12/12 horas e AAS 100 mg por dia e reavaliar em 30 dias. 

D) Orientar um programa de exercício físico, cessação do tabagismo, controle intensivo da diabetes e 

dislipidemia. Reavaliar após 30 dias. 
 

77. João, 68 anos, vem a consulta de retorno para mostrar exames. Nega tabagismo, não pratica atividade física 

regularmente e não faz uso de medicamentos. Nega história familiar de doenças cardiovasculares. A pressão 

arterial aferida nos dois membros superiores é de 138/89 mmHg, sentado, em repouso e com a bexiga vazia. 

Nas duas últimas consultas, a pressão arterial estava com o mesmo valor. A estatura é 1,80 m, peso 72 Kg e 

perímetro braquial de 30 cm. Apresenta glicemia em jejum: 85 mg/dL, colesterol total: 150 mg/dL, 

HDL: 60mg/dL, triglicerídeos: 100 mg/dL e creatinina plasmática: 1,2 mg/dL. Qual a conduta mais 

adequada para esse caso? 

A) Tratamento não-medicamentoso associado ao tratamento medicamentoso com enalapril. 

B) Tratamento não-medicamentoso associado ao tratamento medicamentoso com hidroclorotiazida. 

C) Tratamento não-medicamentoso isolado por 6 meses. Se não atingir a meta, associar ao tratamento 

medicamentoso. 

D) Tratamento não-medicamentoso isolado por 3 meses. Se não atingir a meta, associar ao tratamento 

medicamentoso. 
 

78. Paciente com 8 anos de idade procura unidade de saúde queixando-se de dor em membros inferiores, 

bilateral, de moderada intensidade, poupando as articulações. A dor, normalmente, localiza-se na coxa e 

face anterior da tíbia. Nega traumatismo ou patologias prévias. Tem desenvolvimento neuropsicomotor 

sem alterações. Qual a conduta mais adequada para esse paciente? 

A) Orientar sobre a natureza benigna da dor. 

B) Prescrever anti-inflamatório não hormonal. 

C) Solicitar tomografia computadorizada, hemograma e VHS. 

D) Encaminhar para o reumatologista, pois apresenta sinais de alerta.  
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79. Carla, 26 anos, está grávida de seu primeiro filho e comparece para a terceira consulta de pré-natal com seu 

médico de família e comunidade. Está casada há 3 meses com Bruno, 30 anos. Queixa-se de tristeza e solidão, 

pois apesar de morar no mesmo bairro de seus pais e irmãs, tem pouco contato com eles após o seu 

casamento. Também se encontra pouco com Bruno, pois ela trabalha de dia, como lavadeira, e ele, como 

garçom, à noite. Que ferramenta para abordagem familiar o médico deveria utilizar para ajudar a identificar os 

sistemas sociais envolvidos e relacionados com Carla, com a sua família e com o meio onde ela vive? 

A) Ciclo de vida familiar. 

B) Conferência familiar. 

C) Genograma. 

D) Ecomapa. 
 

80. A equipe de saúde da família recebe solicitação para realizar visita domiciliar do Sr. Pedro, 75 anos, que está 

há 20 dias na casa de sua filha, após longo período de internação hospitalar. No relatório de alta, consta que o 

Sr. Pedro tem carcinoma de pequenas células com metástases disseminadas e que realizou quimioterapia sem 

resposta adequada. Atualmente, a principal queixa é dor de forte intensidade (08 em escala de 0 a 10), sem 

melhora com a medicação prescrita na alta hospitalar: paracetamol e codeína (500 mg + 30 mg) de 6/6 horas. 

Qual é a melhor conduta a ser realizada pelo médico da equipe? 

A) Prescrever morfina. 

B) Prescrever hipnóticos para sedação. 

C) Hospitalizar para analgesia endovenosa. 

D) Associar anti-inflamatório não esteroide. 

 

81. Mulher, 53 anos de idade, nulípara, amenorreia há 2 anos, procura assistência médica por sangramento 

uterino anormal. Durante o exame físico, encontraram-se os seguintes achados positivos: Pressão arterial 

de 150x100mmHg, peso de 82Kg e altura de 1,61m, a vagina é rosada e úmida sem outros 

comemorativos. Foi submetida à curetagem uterina fracionada cuja imagem do achado histopatológico se 

encontra na figura abaixo.  

 

 

Qual a opção condizente com a melhor conduta terapêutica? 

A) Agentes progestacionais por via oral. 

B) Anticoncepcionais orais combinados. 

C) Histerectomia total por via abdominal. 

D) Ablação histeroscópica do endométrio. 

 

Conferir figura correspondente com melhor resolução no anexo (FIGURA 5) 
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82. Mariana, 24 anos de idade, vem a um serviço de emergência com quadro agudo de dor forte e contínua 

no baixo ventre, náuseas e vômitos após uma relação sexual. Ao exame físico, o abdome inferior é 

bastante doloroso com descompressão súbita dolorosa. Palpa-se massa anexial à direita. Tensão arterial 

normal, pulso de 100bpm e temperatura de 37,5
o
C. Tem vida sexual ativa e não usa qualquer método 

contraceptivo. Dentre os diagnósticos diferenciais abaixo, qual a causa mais provável? 

A) Apendicite. 

B) Gravidez ectópica rota. 

C) Torção de cisto ovariano. 

D) Doença inflamatória pélvica. 
 

83. Mulher, 22 anos de idade, vem ao ambulatório com queixas de hirsutismo e acne e desejo de engravidar. Informa 

ciclos menstruais com intervalos irregulares de 40 a 50 dias. Ao exame físico, apresenta IMC de 28,0 Kg/m
2
, PA 

de 140x100mmHg, cintura de 90cm, quadril de 105cm. Apresenta acne na face e no dorso e hirsutismo leve. Os 

exames complementares revelam glicemia de jejum de 115mg/dL, TTOG (75g) de 140mg/dL na segunda hora, 

HDL de 45mg/dL e triglicerídeos de 160mg/dL. Qual a melhor conduta terapêutica? 

A) Induzir a ovulação com hormônio folículo-estimulante recombinante. 

B) Induzir a ovulação com citrato de clomifeno associado a cloridrato de metformina. 

C) Realizar ressecção ovariana em cunha e fertilização in vitro com transferência de embrião. 

D) Promover down regulation com agonista do GnRh de depósito como o acetato de leuprolida. 

 

84. Mulher, 44 anos de idade, é atendida no setor de emergência por apresentar quadro de dor no flanco 

esquerdo após alta hospitalar há 2 dias, onde foi submetida a uma histerectomia abdominal por 

endometriose sintomática. O exame mostra temperatura de 38,8
o
C, frequência cardíaca de 100/min e 

pressão arterial de 130x90mmHg. A palpação abdominal revela leve sensibilidade difusamente e ruídos 

intestinais normais. A ferida sem sinais de infecção. Há sensibilidade aumentada e dolorosa no ângulo 

costo-vertebral esquerdo. Assinale o item que apresenta o diagnóstico mais provável. 

A) Lesão vesical. 

B) Lesão ureteral obstrutiva. 

C) Pielonefrite pós-operatória. 

D) Abscesso pélvico pós-operatório. 
 

85. Mulher, 48 anos de idade, apresentando ciclos menstruais irregulares com intervalos de 60 a 90 dias no 

último ano, refere que apresentou sangramento transvaginal volumoso por mais de 15 dias, sendo 

submetida a uma curetagem uterina semiótica, cujo resultado histopatológico foi compatível com hiperplasia 

endometrial adenomatosa sem atipias. Qual a melhor conduta a seguir, dentre as opções abaixo? 

A) Histerectomia abdominal total. 

B) Ablação histeroscópica do endométrio. 

C) Tratamento estro-progestacional combinado. 

D) Tratamento com progestogênios por via oral. 

 

86. Mulher, 38 anos, casada, manicure, G3P2A1, tem DM tipo I, controlada. Deseja fazer uso de contracepção 

segura e eficaz. Qual a opção contraceptiva mais aconselhável? 

A) Anel vaginal. 

B) Injetável trimestral. 

C) Adesivo transdérmico. 

D) Contraceptivo oral combinado. 
 

87. Uma mulher de 30 anos de idade procura assistência médica para orientação sobre prevenção de câncer 

de mama. Encontra-se ansiosa e temerosa, pois sua mãe foi submetida a uma quadrantectomia 

recentemente (com 47 anos de idade) por neoplasia lobular in situ. No momento, não apresenta sintomas 

mamários, é nulípara e tem diagnóstico de ovários policísticos desde vinte anos de idade, fazendo uso de 

contraceptivos hormonais combinados. Que orientação deve ser dada a essa mulher, baseada no 

programa de prevenção de câncer do Ministério da Saúde do Brasil/INCA? 

A) Realizar a mamografia anualmente a partir dos 40 anos. 

B) Iniciar sua prevenção aos 35 anos, com exame clínico das mamas e mamografias anuais. 

C) Realizar a autopalpação das mamas, regularmente, e procurar o médico sempre que houver achados.  

D) Realizar a mamografia a cada dois anos, entre a idade de 50 a 69 anos, e o exame clínico das mamas 

anualmente. 
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88. Mulher, 22 anos de idade, vem ao ambulatório com queixa de ardor ao urinar. No exame ginecológico, 

são identificadas duas úlceras profundas com bordos irregulares no intróito vaginal, dolorosas à 

palpação, associadas a linfonodos inguinais palpáveis e dolorosos. Qual o melhor tratamento? 

A) Aciclovir. 

B) Doxiciclina. 

C) Azitromicina. 

D) Penicilina Benzatina. 

 
89. Mulher de 32 anos de idade, casada há 8 anos, deseja gravidez. G1P0A1. Refere ciclos menstruais de 

duração normal que se acompanham de aumento no volume menstrual há 3 anos e se associam a 

dismenorreia progressiva. No último ano, foi a um pronto-atendimento, em duas oportunidades, por dor 

intensa no baixo ventre, que piorava no período menstrual. Qual a causa da infertilidade mais 

diretamente relacionada com a história da paciente? 

A) Doença inflamatória pélvica levando a obstrução tubária e consequente hidrossalpinge. 

B) Endometriose peritoneal ou ovariana, distorcendo as relações anatômicas dos órgãos reprodutivos. 

C) Síndrome dos ovários policísticos, com hiperestímulo ovariano, com eventuais roturas dos cistos e 

irritação peritoneal. 

D) Adenomiose, comumente associada a miomatose uterina. A primeira causando as cólicas uterinas; a 

segunda, o sangramento. 

 
90. Uma mulher de 60 anos de idade, 49Kg e 1,56m de altura, vem ao consultório médico solicitando 

orientação terapêutica para as suas dores lombares e cervical. Ao ser interrogada, última menstruação 

aos 45 anos, teve asma e usava corticoides nas frequentes crises de então e até hoje “tem crises de 

intolerância à lactose”, pois não consegue seguir  a dieta recomendada. Sua irmã teve câncer de mama 

aos 54 anos. Trazia laudo da densitometria óssea visualizada na figura abaixo.  

 

 

 

 

Qual a melhor terapêutica farmacológica para o caso em questão? 

A) Alendronato de sódio. 

B) Calcitonina de salmão. 

C) Estrogênio/progestacional. 

D) Cálcio combinado com vitamina D. 

 

Conferir figura correspondente com melhor resolução no anexo (FIGURA 6) 
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91. Ao realizar a primeira manobra de Leopold, o professor de Medicina descreveu para o aluno a palpação 

de um polo com superfície regular, arredondado, resistente e irredutível. Diante do exame físico descrito 

pelo professor, qual a provável apresentação fetal? 

A) Pélvica. 

B) Córmica. 

C) Cefálica fletida. 

D) Cefálica defletida. 

 
92. Gestante de 35 anos de idade, com 28 semanas de gestação, refere constipação crônica que se acentuou 

na gravidez. Informa necessidade constante de uso de laxantes. Procura atendimento por estar há mais de 

7 dias sem defecar. Qual a melhor conduta, dentre as opções abaixo? 

A) Óleo mineral. 

B) Óleo de Rícino. 

C) Orientação dietética. 

D) Supositório de Glicerina. 

 

93. Gestante, com 28 semanas realizou ultrassom que mostrou feto com peso abaixo do 10º percentil e 

relações corporais alteradas. Indicou-se avaliação da vitalidade fetal através do dopplervelocimetria. 

Qual o vaso deve ser avaliado com o intuito de definir o melhor momento para o parto? 

A) Ducto venoso. 

B) Veia umbilical. 

C) Artéria umbilical. 

D) Artéria cerebral média. 

 

94. Puérpera, apresentando dificuldade no aleitamento, passou a apresentar no 3º dia de pós-parto alteração 

rápida do comportamento, seguida de tristeza, irritabilidade, ansiedade, diminuição da concentração, 

insônia e choro fácil. Esta sintomatologia se acentuou no 5º dia e já perdura por 10 dias. Qual a conduta 

inicial para essa situação? 

A) Prescrever ansiolítico. 

B) Suspender aleitamento. 

C) Prescrever antidepressivos. 

D) Recomendar suporte emocional. 
 

95. Gestante, no início do pré-natal, apresenta pápulas palmo-plantares eritemato-descamativas, alopécia e 

placas úmidas na região vulvar e perineal. Foi solicitado o exame RPR (Rapid Plasma Reagin) que 

mostrou titulação de 1:32. Com esses achados, foi indicada a terapêutica. Após o início do tratamento, 

passou a apresentar febre, adinamia, mialgia, artralgia e exacerbação das lesões cutâneas. Diante do 

quadro, qual a conduta mais indicada? 

A) Manter a terapêutica. 

B) Suspender a terapêutica. 

C) Trocar a medicação por ceftriaxona. 

D) Internar e iniciar a dessensibilização. 
 

96. Paciente, com idade gestacional de 32 semanas determinada com base em ultrassonografia de primeiro 

trimestre, compareceu à consulta pré-natal de rotina e o médico verificou altura do fundo uterino: 27cm. 

Solicitou exame de ultrassonografia que revelou: circunferência abdominal (CA) abaixo do percentil 10 para a 

idade gestacional; relações perímetro cefálico/CA normal e comprimento do fêmur/CA normal. Ante os 

achados clínicos, qual o diagnóstico de distúrbio de crescimento fetal mais provável? 

A) Crescimento intrauterino restrito do tipo misto.  

B) Restrição do crescimento fetal do tipo simétrico. 

C) Restrição do crescimento fetal do tipo assimétrico. 

D) Restrição do crescimento fetal do tipo intermediário. 
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97. Primigesta de 18 anos, com 39 semanas de gestação, encontra-se em trabalho de parto com a evolução 

expressa no partograma abaixo.  

 
 

Diante do quadro, defina o diagnóstico. 

A) Parada secundária de dilatação. 

B) Período pélvico prolongado. 

C) Fase latente prolongada. 

D) Fase ativa prolongada. 
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98. Primigesta de 35 anos, em trabalho de parto com 5 contrações/10 minutos, com duração de 50 segundos 

cada; bolsa rota; colo dilatado em 10cm; apresentação cefálica em occipito direita anterior, no plano zero 

de De Lee. Examinada uma hora depois, apresentava sinais de distensão do seguimento inferior e a 

apresentação permanecia no mesmo plano. O médico resolveu fazer a pelvimetria cujo resultado foi: 

conjugata diagonalis = 12cm e diâmetro bituberoso = 9cm. Diante dos achados acima, qual o provável 

diagnóstico? 

A) Distocia do estreito superior. 

B) Distocia do estreito inferior. 

C) Distocia do estreito médio. 

D) Distocia de rotação. 
 

99. Secundigesta, com 28 semanas e história anterior de trabalho de parto prematuro, procurou a emergência 

referindo cólicas de forte intensidade associadas à perda de tampão mucoso. Ao exame, identificou-se 3 

contrações de 40 segundos em 10 minutos, batimentos cardíacos fetais de 140 bpm e colo uterino 

dilatado para 3cm em apagamento. Qual terapêutica deve ser indicada, com o intuito de neuroproteção 

neonatal nesse caso? 

A) Atosiban. 

B) Penicilina cristalina. 

C) Sulfato de magnésio. 

D) Progesterona natural. 
 

100. Primigesta de 35 anos, afrodescendente, com IMC de 28kg/m
2
 

 
e pressão arterial de 140 x 100mmHg, 

realizou TTGO 75g, com idade gestacional de 15 semanas, que revelou os seguintes resultados – jejum: 

110mg/dL e 2 horas: 210mg/dL. Ante os achados da curva glicêmica e considerando os critérios atuais 

de diagnóstico de diabetes na gestação estabelecidos pela ADA (American Diabetes Association), qual 

o tipo de diabetes da paciente? 

A) Diabetes secundário. 

B) Diabetes Mellitus tipo I. 

C) Diabetes Mellitus gestacional. 

D) Diabetes Mellitus pré-gestacional. 

 


