
 

  
 
 
 

 

RESIDÊNCIA MÉDICA/2018 
(Edital DRH/CRS nº 15/2017, de 24 de novembro de 2017). 

 

Obstetrícia e Ginecologia, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria e 
Medicina Preventiva e Social. 

 
 
NOME: ______________________________________________________________ 
 
LOCAL DE PROVA: _____________________________________SALA: _________ 
 
DATA: 13/01/2018 
 

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 
 

1. Prova sem consulta. 
2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado. 
3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões, valendo 2,25 (dois vírgula vinte e 

cinco) pontos cada e valor total de 90 (noventa) pontos. 
4. Para cada questão existe somente uma resposta correta. 
5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando 

caneta (tinta azul ou preta). 
6. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas. As questões 

rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o 
candidato.  

7. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 180 (cento 
e oitenta) minutos incluindo o preenchimento da folha de respostas. 

8. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares 
e o porte de arma de fogo. 

9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta 
retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, e, ainda assim, 
somente no intervalo de tempo abrangido dentro da segunda hora de realização 
da prova, ou seja, das 09h31min às 10h30min, e devidamente acompanhados por 
fiscal do processo seletivo. 

10. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva e 
caderno de prova, devidamente preenchidos, assinados e conferidos. 

 
 
 
 
 
 

                  

 
  DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

   CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA 
 
 

1ª QUESTÃO - A endometriose é a presença de tecido endometrial fora da cavidade 
uterina com reação inflamatória crônica. Em relação à endometriose, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) O CA-125 é útil no diagnóstico da endometriose I/II, principalmente, se 

dosado nos últimos dias do ciclo. 
B. (    ) A ultrassonografia transvaginal é útil no diagnóstico de implantes peritoneais. 
C. (    ) A ressonância magnética tem grande valor no diagnóstico de lesões 

superficiais de endometriose. 
D. (    ) A endometriose profunda é definida como lesão que penetra 5 mm ou mais 

no peritônio. 
 
2ª QUESTÃO - A síndrome de tensão pré-menstrual (STPM) é composta por um 
conjunto de sintomas físicos, psicológicos e comportamentais cíclicos e recorrentes 
que ocorrem na segunda fase do ciclo menstrual e desaparecem com o início do fluxo 
menstrual. Em relação ao tratamento da STPM, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Recomenda-se a suplementação de Boro na dose de 1.2 g ao dia por um 

período de três ciclos para redução dos sintomas relacionados à retenção 
hídrica. 

B. (    ) A fluoxetina reduziu significativamente os sintomas de tensão, irritabilidade e 
disforia. 

C. (    ) O óleo de prímula demonstrou importante redução dos sintomas 
gastrointestinais e da compulsão alimentar por doces. 

D. (    ) Os progestágenos, como a nortisterona e o levonorgestrel, apresentam 
reconhecido potencial terapêutico principalmente no alívio da mastalgia e 
retenção hídrica. 

 
3ª QUESTÃO - É CONTRAINDICAÇÃO para o uso do DIU Tcu 380 A: 
 
A. (    ) Sangramento vaginal de etiologia desconhecida. 
B. (    ) Doença hepática ativa. 
C. (    ) Anticorpoantifosfolipídio. 
D. (    ) Câncer de mama. 
 
4ª QUESTÃO - Em relação ao climatério, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) A terapia hormonal com administração de estrogênio isolado ou associado a 

um progestágeno é tratamento ineficaz para reduzir o risco de fraturas 
relacionadas à osteoporose. 

B. (    ) Dentre os sintomas climatéricos, a manifestação mais característica são os 
fogachos. 

C. (    ) A terapia de reposição hormonal é importante recurso na prevenção da 
doença coronariana e acidente vascular encefálico em mulheres 
climatéricas. 

D. (    ) Em virtude do risco aumentado de câncer de mama em usuárias de 
progestágenos, a terapia hormonal, hoje, baseia-se fundamentalmente no 
emprego de hormônios estrogênicos usados isoladamente mesmo em 
pacientes com útero. 
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5ª QUESTÃO - Em relação aos métodos diagnósticos nos sangramentos genitais, 
marques a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) A ultrassonografia estuda o endométrio, o miométrio, os ovários, pode ser 

realizada em todas as faixas etárias e é a primeira linha diagnóstica na 
identificação de anormalidades estruturais. 

B. (    ) A citologia endometrial, pela alta sensibilidade para doenças benignas, é 
recomendada como recurso de primeira linha na avaliação do sangramento 
uterino anormal. 

C. (    ) A biópsia endometrial com a cureta de Novak é considerada uma técnica 
simples, de fácil interpretação e um teste com alta sensibilidade para o 
diagnóstico de câncer endometrial. 

D. (    ) A curetagem com dilatação é o método mais utilizado na investigação da 
cavidade endometrial devido a alta acurácia no diagnóstico de hiperplasia e 
câncer, de 79.1% e 90.2% respectivamente. 

 
6ª QUESTÃO - Sobre a doença inflamatória pélvica (DIP) é CORRETO afirmar que:  
 

A. (     ) Corresponde à infecção do trato genital inferior feminino. 
B. (     ) O uso de DIU nas primeiras três semanas após sua inserção não está 

associado ao aumento do risco de DIP. 
C. (     ) A infertilidade é uma complicação que pode ocorrer independentemente da 

sintomatologia da DIP.  
D. (     ) Os agentes etiológicos mais comumente associados são a Chlamydia 

Trachomatis  e o Staphylococcus aureus. 
 

7ª QUESTÃO - Em relação à infecção pelo HPV, marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (    ) Os subtipos 11 e 16 são os representantes oncogênicos mais agressivos e 

estão presentes em até 70% ou mais dos tumores de colo uterino e tumores 
de cabeça e pescoço. 

B. (    ) Estudos evidenciam alta associação de infecção pelo HPV concomitante 
com Chlamydia trachomatis, principalmente em adolescentes. 

C. (    ) As verrugas causadas pela infecção pelo HPV não necessitam 
obrigatoriamente de biópsia quando localizadas na vulva, região perianal e 
vagina. 

D. (    ) A via sexual (vaginal, oral, anal) é a principal forma de contágio, mas a 
transmissão não sexual também parece ser possível.  

 
8ª QUESTÃO - Sobre as causas de amenorreia secundária, marque a alternativa 
CORRETA. 
 
A. (    ) A Síndrome de Sheehan caracteriza-se por um infarto agudo e necrose 

hipotalâmica causada por hemorragia pós-parto. 
B. (    ) A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é caracterizada por anovulação 

crônica e hipoandrogenismo.  
C. (    ) As sinéquias ou aderências intrauterinas são causas canaliculares de 

amenorreia secundária que podem ser diagnosticadas por 
histerossalpingografia ou mais precisamente por histeroscopia. 

D. (    ) Os prolactinomas cursam com níveis elevados de prolactina que estimulam 
a secreção pulsátil de GnRH.  
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CLÍNICA MÉDICA 
 

09ª QUESTÃO - Paciente de 64 anos com história prévia de radioterapia com 
irradiação do tórax apresenta-se com sintomas gradualmente progressivos de fadiga, 
ascite, edema de membros inferiores e elevação da pressão venosa jugular ao longo 
dos últimos 4 meses. A radiografia do paciente é mostrada abaixo.  

 

 

 

 

A respeito do provável diagnóstico é CORRETO afirmar: 

 

A. (    ) O paciente irá apresentar a onda Y do pulso venoso jugular atenuada. 
B. (    ) A tomografia de tórax é menos precisa que o ecocardiograma para 

demonstrar o diagnóstico. 
C. (    ) A tuberculose não é causa importante do diagnóstico nos países em 

desenvolvimento. 
D. (    ) Pode haver Knock pericárdico na diástole. 

 

 

 



PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA ADMISSÃO AOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO HPM/2018 
 
 

 CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.                       5 

10ª QUESTÃO - O médico residente é chamado à noite para avaliar uma paciente de 
80 anos que está muito confusa e se recusa a tomar os medicamentos prescritos por 
via oral. Ela tem hipertensão arterial e diabetes, e está no 2º dia de tratamento de 
pneumonia comunitária. Ao exame clínico: hipocorada 1+/4+, hidratada, afebril, 
frequência cardíaca: 92 bpm, pressão arterial: 120/80mmHg. Não apresentava déficits 
motores. Ela está com sonda vesical de demora. Sobre o caso apresentado, marque a 
alternativa INCORRETA: 
 

A. (    ) O uso de óculos, prótese dentária e aparelhos auditivos podem contribuir 
para o manejo da síndrome. 

B. (    ) Os pacientes com esta condição podem ser tratados com haloperidol. 
C. (    ) O uso da sonda vesical de demora pode contribuir para a ocorrência da 

síndrome acima referida. 
D. (    ) Esta condição é caracterizada por alteração do nível de consciência, mas 

não por déficit de atenção.  
 

11ª QUESTÃO - Paciente 42 anos, sexo feminino, portadora de cirrose hepática 
relacionada à Hepatite C e etilismo, apresenta ascite com necessidade de 
paracenteses frequentes de grande volume. Sobre as terapias indicadas abaixo, 
marque a alternativa INCORRETA. 
 

A. (    ) TIPS (Transjugular Intrahepatic portosystemic shunt) se tratamento clínico 
falhar. 

B. (    ) Restrição hídrica para menos de 2 litros ao dia. 
C. (    ) Restrição de sódio para menos de 2g/dia. 
D. (    ) Espirolactona 100mg/dia. 

 

12ª QUESTÃO - Paciente alcoolista e desnutrido, apresentando febre diária e 
expectoração purulenta abundante há 2 (duas) semanas. Admitido no Hospital da 
Polícia Militar devido à persistência dos sintomas. Radiografia de tórax demonstra 
lesão cavitária de 7 cm com nível hidroaéreo em hemitórax direito. Qual das 
alternativas a seguir apresenta conduta CORRETA no caso apresentado?  

 

A. (    ) Antibioticoterapia com cobertura para gram-negativos e anaeróbios e 
fisioterapia respiratória. 

B. (    ) Ressecção cirúrgica imediata da lesão. 
C. (    ) Broncoscopia seriada para aspiração do material purulento e 

antibioticoterapia. 
D. (    ) Antibioticoterapia com metronidazol e fisioterapia para eliminação da 

secreção.  
 

13ª QUESTÃO - Paciente de 28 anos, sexo masculino, portador de asma desde a 
infância e em uso de salbutamol spray 3 vezes/ semana , apresenta quadro de doença 
leve parcialmente controlada. Ele descreve despertares noturnos no último mês.  
 

Qual medicação de uso prolongado é a mais indicada para ser associada ao 
medicamento atualmente usado pelo paciente para controle da doença? 
 
A. (    ) Corticoide oral em altas doses. 
B. (    ) Corticoide inalatório. 
C. (    ) Beta-2-agonista inalatório de longa duração isoladamente. 
D. (    ) Beta-2-agonista de longa duração oral. 
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14ª QUESTÃO – Analise as alternativas abaixo sobre a Síndrome Inapropriada do 
Hormônio Antidiurético (SIHAD) e ao final responda o que se pede. 
 
I. Doenças pulmonares como a Neoplasia de pulmão, doenças do sistema nervoso 

central como meningites, assim como alguns antidepressivos são causas 
habituais de SIHAD. 

II. A suspeita da SIHAD se baseia no achado de sódio sérico baixo, sódio urinário 
elevado em paciente livre de edemas, com função renal preservada. 

III. O tratamento da SIHAD se baseia unicamente na reposição de sódio. 
IV. A SIHAD assim como o Hipertireoidismo e a Insuficiência de Suprarrenal são 

causas de Hiponatremia euvolêmica. 
 
Marque a alternativa CORRETA: 

A. (    ) I e II são verdadeiras. 
B. (    ) Todas são verdadeiras. 
C. (    ) I, II e IV são verdadeiras. 
D. (    ) Apenas I é verdadeira. 

 

15ª QUESTÃO – Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira sobre os 
achados clínicos das patologias enumeradas na coluna da esquerda, e ao final 
responda o que se pede:  

     

1. Artrite Gonocócica (    ) Habitualmente inicia acometendo uma articulação 
como a primeira metatarsofalangeana. Alguns 
pacientes podem ter um único episódio, porém a 
maioria deles terá episódios recorrentes com 
intervalos sem sintomas.  

2. Crioglobulinemia (    ) Uma única articulação é acometida (quadril, joelho, 
tornozelo e punho), mas pode apesentar quadro de 
artrite migratória na sua forma disseminada assim 
como rash e alterações cutâneas típicas.  

3. Henoch Scholein (    ) Apresenta-se com quadro de purpura palpável, 
frequentemente associado a positividade do vírus C, 
podendo ter alteração do sedimento urinário  

4. Gota (    ) Apresenta-se com quadro de púrpura palpável em 
membros inferiores simétrica associado a dor 
abdominal e hematúria. 

Marque a alternativa que contenha a sequência CORRETA de respostas, na ordem de 
cima para baixo: 
       
A. (    ) 1, 4, 2, 3              
B. (    ) 4, 1, 3, 2              
C. (    ) 4, 3, 1, 2  
D. (    ) 4, 1, 2, 3             
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16ª QUESTÃO - Sobre o tratamento da insuficiência cardíaca, é CORRETO afirmar: 
 
A. (    ) Pacientes com insuficiência cardíaca diastólica podem se beneficiar de 

betabloqueadores e de inibidores da enzima de conversão, no entanto, não 
há benefícios com a restrição hídrica e diuréticos. 

B. (    ) Os pacientes que se apresentam com perfil B (quente e úmido) devem ser 
tratados exclusivamente com diuréticos, devido à congestão pulmonar. 

C. (    ) Nos pacientes que se apresentam com o perfil L (frio e seco), é 
recomendável realizar teste volêmico, sobretudo quando as pressões de 
enchimento estão reduzidas. 

D. (    ) Nos pacientes que se apresentam com o perfil C (frio e úmido), o tratamento 
deve incluir inotrópicos endovenosos e diuréticos, preferencialmente. 

 

 CIRURGIA GERAL  
 

17ª QUESTÃO - Paciente de 46 anos, sexo feminino, compareceu ao pronto 

atendimento com quadro de dor abdominal com caráter em cólicas, localizada em 

epigástrio e quadrante superior direito do abdome, irradiando para a porção superior 

direita do dorso, de 24 horas de evolução, iniciada após refeição. Quadro associado a 

náuseas e vômitos, plenitude, eructações e febre. Ao exame, paciente apresentava 

estabilidade hemodinâmica, desidratação e dor no quadrante superior direito do 

abdome. 

 

A respeito do caso apresentado acima é CORRETO afirmar: 

 

A. (    ) Não é necessário solicitar dosagem de bilirrubinas, já que elevações da 
bilirrubina sérica são comuns nos casos de colecistite aguda. 

B. (    ) Havendo suspeita de colecistite aguda, exame de tomografia 
computadorizada deve ser preferencialmente solicitado para identificação de 
cálculos biliares. 

C. (    ) A ultrassonografia abdominal pode apresentar resultados falsos negativos 
nos exames realizados na urgência, devido à interposição gasosa. 

D. (    ) Se houver pancreatite associada ao quadro, devem-se realizar dosagens 
seriadas de amilase e lipase para definir gravidade. 
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18ª QUESTÃO - Sobre os fios cirúrgicos, é CORRETO afirmar: 
 
A. (    ) Os fios monofilamentares determinam menor lesão durante sua passagem 

pelos tecidos, fator importante na prevenção de pequenas cicatrizes nos 
orifícios de passagem dos pontos, além de ter manuseio mais fácil e 
aumento da segurança de seus nós. 

B. (    ) Os fios absorvíveis de origem biológica têm algumas reações enzimáticas 
envolvidas no seu processo de absorção que estão relacionadas ao 
aumento da adesividade bacteriana e consequente aumento de infecção. 

C. (    ) Os fios absorvíveis de origem sintética tem sua absorção realizada por 
reações proteolíticas e fagocitose, tendo uma absorção regular, precoce e 
acompanhada de intensa reação inflamatória. 

D. (    ) OS fios absorvíveis vêm sendo cada vez menos utilizados pelos cirurgiões 

para suturas intradermicas, devido ao mau resultado estético e ao maior 

número de complicações infecciosas. 

 

19ª QUESTÃO - Sobre a hemorragia digestiva, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) As lesões agudas de mucosa gástrica são identificadas predominantemente 
no antro gástrico. O sangramento pode ser difuso e maciço, não permitindo 
a terapia endoscópica. 

B. (    ) A probabilidade de novo episódio de sangramento em paciente portador de 
úlcera gástrica pode ser estimada com base na aparência endoscópica, 
tendo um vaso visível visibilizado à endoscopia um baixo risco de nova 
hemorragia. 

C. (    ) A terapia endoscópica pode ser utilizada em pacientes Forrest I, Forrest IIa e 
Forrest IIb, não havendo necessidade de manutenção do paciente internado 
após o procedimento. 

D. (    ) Em relação à hemorragia digestiva baixa, podem ser identificadas com 
acurácia as lesões mucosas responsáveis pela hemorragia aguda do cólon 
pela colonoscopia, sendo a diverticulose e a angiodisplasia as etiologias 
mais comuns. 
 

20ª QUESTÃO - Sobre os abscessos perianais, é CORRETO afirmar: 

 

A. (    ) Decorrem de oclusão do orifício apopilossebáceo por queratina, com 
infecção secundaria das glândulas sudoríparas. 

B. (    ) A drenagem deve ser protelada até a presença de flutuação, devendo-se 
iniciar antibioticoterapia o maior precocemente possível. 

C. (    ) Doenças inflamatórias intestinais, principalmente a retocolite ulcerativa, 
podem cursar com a formação de abscessos anorretais. 

D. (    ) A disseminação do processo inflamatório e infeccioso pode ocorrer para a 
região perineal, bolsa escrotal ou grandes lábios vaginais e para extensões 
variáveis da parede abdominal. 
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21ª QUESTÃO - Quanto à anormalidade da parede abdominal, marque a alternativa 

INCORRETA:  

 

A. (    ) As neoplasias primárias mais comuns da parede abdominal são sarcomas e 
tumores desmoides.  

B. (    ) A diastase de retos refere-se a um afinamento da linha alba no epigástrio e 
manifesta-se por uma protrusão na linha média da parede abdominal 
anterior. A fáscia transversa está intacta e, portanto, não se configura caso 
de hérnia e não há risco de estrangulamento intestinal.  

C. (    ) A hérnia umbilical adquirida ocorre mais comumente na margem inferior do 
umbigo. Resulta do enrijecimento do tecido cicatricial que normalmente 
fecha o anel umbilical. Pode ocorrer em casos de gravidez, trabalho vigoroso 
ou ascite. 

D. (    ) Os hematomas de bainhas de reto ocorrem mais comumente em mulheres 
do que homens e foram relatados em todas as idades. A causa mais comum 
em mulheres jovens é gravidez e a causa mais comum em homens jovens é 
trauma ou esforço muscular.  

 

22ª QUESTÃO - Com relação à bacteriologia da via biliar, analise as assertivas abaixo:  

 

I. A secreção biliar na vesícula ou na árvore biliar, na ausência de calculose biliar 
ou qualquer outra doença do trato biliar, é normalmente estéril. Na presença de 
cálculos biliares ou obstrução biliar, a prevalência de bacteriobilia aumenta.  

II. A prevalência de culturas biliares positivas da vesícula biliar é maior nos 
pacientes com colecistite crônica do que colecistite aguda e aumenta ainda mais 
na presença de cálculos da via biliar principal. 

III. Gram-negativos como E.coli e Clostridium difficile são os organismos mais 
frequentemente isolados da bile em pacientes com cálculos biliares 
sintomáticos, colecistites agudas ou colangite.  

IV. A maioria dos pacientes com colecistite aguda ou coledocolitíase apresentam 
um único organismo isolado nas culturas biliares. Infecções polimicrobianas são 
mais comuns em pacientes com colangite.  

V. Os antibióticos devem ser utilizados de forma profilática na maioria dos 
pacientes submetidos a cirurgia eletiva do trato biliar ou outras manipulações do 
trato biliar, como colangiografia endoscópica ou percutânea.  

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

A. (    ) I, II e IV, apenas. 
B. (    ) III e V, apenas. 
C. (    ) I, IV e V, apenas. 
D. (    ) II e III, apenas. 
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23ª QUESTÃO - Marque a alternativa CORRETA que se refere a uma causa de ascite 

por transudato: 

 

A. (    ) Mixedema. 
B. (    ) Serosite em doenças do tecido conjuntivo. 
C. (    ) Síndrome nefrótica. 
D. (    ) Tuberculose peritoneal. 

 

24ª QUESTÃO - Sobre as hérnias de parede abdominal, é CORRETO afirmar: 

 

A. (    ) Os pacientes com hérnia epigástrica podem apresentar dor desproporcional 
ao tamanho da hérnia, devido ao encarceramento de gordura pré-peritoneal, 
sendo essas hérnias múltiplas em até 20% dos pacientes. 

B. (    ) As hérnias umbilicais nos adultos são, na maioria das vezes, adquiridas, 
ocorrendo mais frequentemente em pacientes com condições que possam 
aumentar a pressão intra-abdominal, devendo ser submetidas a tratamento 
cirúrgico sempre que diagnosticadas pelo elevado risco de estrangulamento. 

C. (    ) As hérnias incisionais ocorrem como resultado do excesso de tensão e 
cicatrização inadequada de uma incisão previa, podendo estar associadas a 
infecção de sitio cirúrgico. O tratamento cirúrgico preferencial consiste em 
reparo primário sem tela, já que a prótese não diminui a taxa de recidiva. 

D. (    ) As hérnias inguinais indiretas assintomáticas devem ser tratadas de forma 
conservadora, devido ao baixo potencial de encarceramento e 
estrangulamento. 

 

 

PEDIATRIA 

25ª QUESTÃO - Sobre o refluxo gastroesofágico em crianças, é INCORRETO afirmar: 
 
A. (    ) Dependendo da frequência e volume das perdas, pode haver anemia 

ferropriva. 
B. (    ) Diarreia e vômitos são os sintomas mais frequentes (80-90% dos casos). 
C. (    ) Irritabilidade e choro excessivo podem ocorrer em casos de esofagite. 
D. (    ) Melena, hematêmese podem ocorrer em casos de esofagite. 
 
 
26ª QUESTÃO - Sobre a otite média aguda, é INCORRETO afirmar: 
 
A. (    ) A disfunção da tuba auditiva é o fator primordial na gênese da doença. 
B. (    ) Estudos recentes mostram que 80% dos casos tem resolução espontânea. 
C. (    ) Sintomas gripais geralmente precedem a otite média aguda. 
D. (    ) O agente etiológico mais comum é Stafilococcus Aureus. 
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27ª QUESTÃO - Sobre a epiglotite em crianças, é INCORRETO afirmar que: 
 
A. (    ) Na maioria das vezes, os sintomas são abruptos como febre alta, toxemia e 

dor de garganta. 
B. (    ) O diagnóstico é clínico na maioria das vezes. 
C. (    ) Atualmente é rara devido à imunização contra o Streptococcus Pneumoniae. 
D. (    ) É uma emergência médica. 
 
28ª QUESTÃO - Com relação à Trombocitopenia Imune Primária (PTI) marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Além do hemograma, o aspirado de medula óssea (mielograma) deve ser 

realizado em todos os pacientes com PTI para excluir outros diagnósticos. 

B. (    ) A presença de sintomas sistêmicos, como anorexia, dores articulares ou 

perda de peso é comum na PTI. 

C. (    ) A trombocitopenia na PTI geralmente se segue a uma doença viral aguda 

em crianças previamente hígidas. 

D. (    ) Todas as crianças com contagem de plaquetas < 30.000/mm³ mesmo que 

sem sangramento devem receber transfusão de plaquetas pelo risco 

aumentado de hemorragia grave. 

 
29ª QUESTÃO - Sobre a síndrome nefrótica em crianças, é INCORRETO afirmar que: 

 

A. (    ) Caracteriza-se por: proteinúria, edema e hipoproteinemia. 
B. (    ) Hiperlipidemia e lipidúria são sintomas quase sempre ausentes. 
C. (    ) Pico máximo de incidência é entre 2 e 3 anos. 
D. (    ) A expressão clínica mais importante é o edema. 

 
 
30ª QUESTÃO - Com relação à avaliação do crescimento na infância e adolescência 
marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (     ) A maneira mais adequada de avaliar a maturação esquelética é através da 

radiografia de mão e punho esquerdos sendo aceitável uma variação de +/- 

3 anos em relação à idade cronológica. 

B. (     ) O tamanho ao nascer guarda boa correlação com a estatura final por estar 

ligado fortemente ao seu potencial genético.  

C. (     ) A velocidade de crescimento é um parâmetro mais importante do que a 

altura atual quando se avalia o crescimento. 

D. (     ) Nutrição, doenças e condições sociais não influenciam no crescimento da 

criança e do adolescente tendo em vista a força da influência genética. 
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31ª QUESTÃO - A bronquiolite viral aguda (BVA) é a infecção do trato respiratório 
inferior mais comum em crianças pequenas. Em relação a BVA, marque a alternativa 
CORRETA: 
 
A. (     ) Ocorre mais durante os primeiros 2 anos de idade, com incidência maior em 

lactentes menores de 6 meses. 

B. (     ) A avaliação radiológica deve ser considerada uma medida de avaliação 

universal para todos os pacientes portadores de BVA. 

C. (     ) Crepitações e sibilância são manifestações incomuns nos portadores de 

BVA. 

D. (     ) Os vírus influenza e parainfluenza (tipos 1 e 3) são os principais agentes 

etiológicos da BVA seguidos pelo rinovírus e vírus sincicial respiratório. 

 

32ª QUESTÃO - Sobre a reanimação neonatal é CORRETO afirmar que: 

 
A.(      ) A ventilação pulmonar é o procedimento mais importante e efetivo na 

reanimação do recém-nascido na sala de parto. 

B.(      ) O boletim de APGAR é indicado para determinar o início das manobras de 

reanimação neonatal. 

C.(      ) A reanimação neonatal depende da avaliação simultânea da respiração e da 

cor do recém-nascido. 

D.(      ) Se após 30 segundos de ventilação com pressão positiva o recém-nascido 

ainda apresentar Fc < 100bpm está indicado a massagem cardíaca. 

 
 

MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL 

 
33ª QUESTÃO - A febre amarela é uma doença infecciosa não contagiosa que se 
mantém endêmica ou enzoótica nas florestas tropicais da América e África causando 
periodicamente surtos isolados ou epidemias de maior ou menor impacto em saúde 
publica. Recentemente, houve novo surto no Brasil. No período de 1º de dezembro de 
2016 até 1º de agosto de 2017, foram confirmados 777 casos e 261 óbitos por febre 
amarela.  
 
Sobre a febre amarela, é INCORRETO afirmar que: 
 
A. (    ) É uma doença febril aguda causada por um arbovirus do gênero Flavirus e 

da família Togaviridae. 
B. (    ) O principal vetor da forma silvestre é o Aedes aegypti. 
C. (    ) A mortalidade pode chegar a 50% nas epidemias entre grupos não 

indígenas. 
D. (    ) É doença de notificação compulsória. 
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34ª QUESTÃO - Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a dengue é uma doença 
viral que se espalha rapidamente no mundo. Nos últimos 50 anos, a incidência 
aumentou 30 vezes, com ampliação da expansão geográfica para novos países e, na 
presente década, para pequenas cidades e áreas rurais. É estimado que 50 milhões de 
infecções por dengue ocorram anualmente e que aproximadamente 2,5 bilhões de 
pessoas morem em países onde a dengue é endêmica. 

Sobre a dengue, é CORRETO afirmar: 

 
A. (    ) Febre de Lassa e febre amarela podem ter o mesmo vetor da dengue 
B. (    ) Os pacientes são infectantes para o mosquito até o 30º dia de doença. 
C. (    ) A ocorrência de formas graves não está relacionada à presença de outros 

sorotipos na mesma área. 
D. (    ) A principal medida de prevenção atual é o combate ao vetor. 

35ª QUESTÃO - A infecção pelo Zika Virus é conhecida pela comunidade científica há 
cerca de 60 anos. Apesar desse tempo, pouco se conhecia sobre a teratogenicidade 
ligada ao vírus. A doença de comportamento benigno na maioria das vezes, com 
baixíssima virulência e letalidade. 

Sobre os conceitos epidemiológicos das doenças transmissíveis, está CORRETA a 
seguinte afirmação: 

 
A. (    ) Virulência é a capacidade que o agente infeccioso tem de, uma vez instalado 

no organismo, produzir sintomas em maior ou menor proporção dentre os 
hospedeiros infectados. 

B. (    ) Obtém-se a letalidade calculando-se a relação entre o número de óbitos de 
determinada causa e o número de pessoas que foram realmente 
acometidas. 

C. (    ) Patogenicidade é a capacidade do bioagente de produzir casos graves ou 
fatais. 

D. (    ) Infectividade é a capacidade que o bioagente tem de induzir resposta  imune 
no hospedeiro. 

36ª QUESTÃO - Em relação aos testes diagnósticos, observe o quadro abaixo e 
assinale a alternativa que contém a definição CORRETA: 

 

 Doença presente Doença ausente 

Teste positivo A B 

Teste negativo C D 

 

A. (     ) Sensibilidade: A / (A+B). 
B. (     ) Especificadade: B / (A+B). 
C. (     ) Valor preditivo negativo: D / (D+C). 
D. (     ) Valor preditivo positivo: C / (D+C). 
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37ª QUESTÃO - Nas doenças listadas abaixo, marque a alternativa em que NÃO 
ocorre transmissão vertical. 
 

A. (     ) Hepatite A. 
B. (     ) Citomegalovirose. 
C. (     ) Encefalite herpética. 
D. (     ) Doença de chagas. 

38ª QUESTÃO - O clássico estudo de Framingham é um estudo de coorte iniciado nos 
EUA em 1948 e que forneceu grande parte dos conhecimentos atuais sobre fatores de 
risco das doenças cardiovasculares. Sobre estudos de coorte, assinale a alternativa 
CORRETA: 

A. (     ) Costuma ser de baixo custo e fornece estimativas de prevalências 

B. (     ) Como os pacientes são acompanhados e monitorizados, é baixo o risco de 

perda de pacientes. 

C. (     ) Têm baixo poder para estabelecer relação causal ou mesmo a história 

natural de um fenômeno. 

D. (     ) Pode evitar a influência do conhecimento anterior do desfecho sobre a 

mensuração das variáveis. 

39ª QUESTÃO - A medicina baseada em evidências originou-se do movimento da 
epidemiologia clínica anglo-saxônica, iniciado na Universidade McMaster no Canadá no 
início dos anos noventa. Os diferentes tipos de estudo utilizam medidas específicas 
para determinar a magnitude de um efeito. Qual das seguintes medida de magnitude 
está MENOS adequada para o respectivo estudo: 

A. (     ) Estudos transversais  -> Razão de prevalências (RP). 

B. (     ) Estudos transversais -> Diferença de prevalências (DP). 

C. (     ) Estudos de coorte -> Risco atribuível (RA). 

D. (     ) Estudos de caso-controle -> Risco relativo (RR). 
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40ª QUESTÃO - Sobre a Neisseria gonorroeae é CORRETO afirmar: 

A. (     ) No homem, a síndrome de Reiter é a principal manifestação clínica. 

B. (     ) O tratamento é baseado no encontro de diplococos gram positivos nas 

secreções uretrais. 

C. (     ) Pode esporular e permanecer no ambiente por até 24h. 

D. (     ) A forma clínica de apresentação depende da idade, sexo, região anatômica 

acometida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corte aqui 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RASCUNHO – GABARITO DO CANDIDATO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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