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RESIDÊNCIA MÉDICA/2020  
(Edital nº 06/2019, de 25 de setembro de 2019). 

 

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

 

NOME: _____________________________________________________________________. 

CPF: __________________________________IDENTIDADE:_________________________. 

ESCOLA:  _________________________________________SALA:____________________. 

CIDADE PROVA: _____________________________________________DATA: 01/12/2019. 

 

INSTRUÇÕES 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. 

5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta 

(tinta azul ou preta). 

6. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseira e similares, além de borracha durante a 

realização da prova. 

7. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas ou 

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

8. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 180 (cento e oitenta) 

minutos, incluindo o preenchimento da folha de respostas. 

9. É proibido o porte/posse na sala de prova, após iniciada esta, de aparelhos e equipamentos 

eletrônicos, telefones celulares, computadores, relógios de qualquer tipo, alarmes de veículo 

e similares. 

10. 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.  

11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva e o caderno 

de prova, devidamente preenchidos, conferidos e assinados. 
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OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA 
 

1ª QUESTÃO - Sobre a anatomia da pelve é CORRETO afirmar:  

 O músculo transverso superficial do períneo fixa o corpo perianeal, que A. (    )

contribui para o suporte vaginal posteriormente.  

 A artéria ilíaca interna (hipogástrica) origina-se da divisão terminal da aorta ao B. (    )

nível da quarta vértebra lombar. 

 O espaço retrouterino (ou espaço de Retzius) e o espaço pré-vesical (ou fundo C. (    )

de saco de Douglas) são espaços retroperitoneais. 

 Os ureteres são condutos urinários que conectam os rins à bexiga e sua D. (    )

localização é parcialmente retroperitoneal. 

 

 

2ª QUESTÃO - Sobre os métodos contraceptivos marque a alternativa INCORRETA:  

 O DIU de cobre é considerado um método de elevada eficácia e barato, A. (    )

podendo ser inserido no puerpério. 

 A amenorreia da lactação tem 98% de eficácia desde que a amamentação B. (    )

seja exclusiva no peito, a amenorreia seja permanente e seja utilizada como 

método contraceptivo até 6 meses após o parto. 

 A mulher lactante deve iniciar o uso da pílula combinada (progestagênio e C. (    )

estrogênio) no terceiro mês após o parto, pois, uma vez bem-estabelecida a 

lactação, a introdução do estrogênio não afetará mais a amamentação. 

 Os métodos que usam somente progestagênios, como o implante de D. (    )

etonogestrel ou o injetável trimestral de depomedroxiprogesterona, podem ser 

iniciados seis semanas após o parto. 

 

3ª QUESTÃO - Paciente do sexo feminino, 23 anos de idade, G0P0A0, com relato de 

câncer de mama em sua história familiar (tia materna com diagnóstico aos 55 anos), 

com queixa de dor mamária bilateral e difusa que ocorre nos dias que antecedem seu 

período menstrual. O sintoma ocorre há cerca de 6 meses e não interfere em suas 

atividades diárias. Ao exame físico não foram encontradas alterações. Sobre o 

diagnóstico e tratamento do caso descrito, marque a alternativa CORRETA:  

 O diagnóstico é de mastalgia cíclica e deve ser confirmado com exames de A. (    )

imagem. 

 A ultrassonografia mamária está indicada, sendo o exame de escolha para B. (    )

essa faixa etária, e provavelmente definirá o diagnóstico. 

 É um caso típico de mastalgia acíclica e a paciente deve ser tratada com anti-C. (    )

inflamatórios via oral. 

 É um caso típico de mastalgia cíclica e a paciente deve ser tratada com D. (    )

orientação verbal. 
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4ª QUESTÃO: Sobre o diagnóstico do câncer de mama, marque a alternativa 

CORRETA:  

 O carcinoma lobular infiltrante representa a maioria dos tumores mamários A. (    )

invasivos.  

 A palpação de nódulos suspeitos é mais facilmente realizada em mulheres B. (    )

com mamas lipossubstitídas.  

 Mamografias classificadas como categoria 3 BI-RADS preconizam controle C. (    )

mamográfico trimestral. 

 As microcalcificações agrupadas pleomórficas e as calcificações em leite de D. (    )

cálcio apresentam baixa probabilidade de malignidade.  

 

5ª QUESTÃO – Os distúrbios ginecológicos podem causar diversos sinais e sintomas, 

que variam com a idade. Com relação às alterações ginecológicas que acometem o 

sistema genital feminino na pré-puberdade, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Por se tratarem de alterações benignas em aproximadamente 98% dos casos, 

sangramentos genitais que surgem antes dos 8 anos não exigem avaliação  

médica pormenorizada. 

B. (    ) Um corpo estranho na vagina é uma causa rara de corrimento vaginal 

piossanguinolento. 

C. (    ) Os cistos uniloculares, quase sempre, são malignos, desse modo exigem 

cirurgia para biópsia e estadiamento. 

D. (    ) Menos de 2% dos cânceres ovarianos ocorrem em crianças, porém cerca de 

80% das neoplasias ovarianas que ocorrem em meninas até 9 anos são 

malignas. 

 

6ª QUESTÃO – Os miomas uterinos representam importante problema de atenção à 

saúde e acarretam altos gastos às seguradoras. Em relação aos miomas marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Praticar uma hora de atividade física por dia diminui a probabilidade de se ter 

mioma. 

B. (    ) Quanto maior a paridade maior a incidência e o número de miomas. 

C. (    ) O tabagismo aumenta a incidência de miomas. 

D. (    ) Antes da menopausa, o crescimento rápido de um mioma quase sempre é 

devido a um sarcoma uterino. 
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7ª QUESTÃO – A gravidez ectópica é uma complicação da gravidez em que o embrião 

se forma fora do útero. Os sinais e sintomas clássicos incluem dor abdominal e 

hemorragia vaginal, embora apenas menos da metade das mulheres apresente ambos 

os sintomas. No acompanhamento da suspeita de gravidez ectópica íntegra, a situação 

laboratorial que possui considerável relevância na elucidação diagnóstica é: 

 

A. (    ) Elevação, superior a média, da progesterona sérica materna. 

B. (    ) Aumento do hematócrito sanguíneo. 

C. (    ) Diminuição abrupta da concentração sérica do FSH. 

D. (    ) Crescimento deficiente da concentração sérica materna da gonadotrofina 

coriônica. 

 
 

 

 

8ª QUESTÃO – A menopausa é a interrupção permanente da menstruação que ocorre, 

em média, aos 51 anos. Qual dos fatores abaixo determina o adiantamento na idade da 

menopausa? 

 

A. (    ) Raça negra. 

B. (    ) Condições socioeconômicas desfavoráveis. 

C. (    ) Quimioterapia. 

D. (    ) Idade da menarca inferior a 11 anos. 

 

 
 

 
CLÍNICA MÉDICA 

 
 

 

9ª QUESTÃO - Um homem de 43 anos procura o consultório de clínica médica com a 

queixa de palpitação e dispneia aos esforços moderados. Nega uso de medicamentos e 

doenças conhecidas. Ao exame físico, apresenta-se alerta e orientado. Os dados vitais 

são PA 130/80mmHg, FC 65bpm, FR 18ipm, SpO2 95%. Os exames respiratório e 

abdominal não apresentam anormalidades. Traz resultados de exames prévios. 
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Ecocardiograma: aumento importante do átrio esquerdo; demais câmaras de dimensões 

e contratilidade normais. Pressão sistólica de artéria pulmonar 53mmHg (VR<40mmHg), 

Fração de ejeção do ventrículo esquerdo 65% (VR >50%). Espessamento das cúspides 

da valva mitral, restrição da abertura valvar durante a diástole, área mitral de 1cm2 (VR 

>4cm2) e regurgitação mitral moderada.  

 

 

Eletrocardiograma: 

 

 
 

Assinale o achado do exame físico cardiovascular que provavelmente NÃO deve estar 

presente neste paciente.  

 

A. (    ) Sopro holossistólico suave em platô mais audível no Apex. 

B. (    ) Estalido mesossistólico no foco mitral mais audível com o diafragma do 

estetoscópio. 

C. (    ) Desdobramento da segunda bulha contínuo e mais acentuado à inspiração, 

com hiperfonese de P2. 

D. (    ) Sopro mesodiastólico em ruflar com reforço pré-sistólico. 
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10ª QUESTÃO - Uma mulher de 62 anos vai ao consultório de Clínica Médica para 

avaliação periódica de saúde. É assintomática, desconhece doenças atuais ou prévias 

e nega o uso de medicamentos. A menopausa ocorreu aos 43 anos, quando fez 

reposição hormonal por 2 anos. Fuma 1 maço de cigarro ao dia há 15 anos e faz uso de 

2 latas de cerveja de 360mL aos sábados. Ingere um copo de leite ao dia, mas não faz 

uso de derivados do leite ou vegetais folhosos. Faz pilates 3 vezes por semana. O 

exame físico não revela anormalidades. Traz os seguintes resultados de exames. 

 

Densitometria óssea: colo do fêmur T-score -2,4; coluna lombar L1-L4 T-score -2,1. 

 

Exames de laboratório: 25-OH-vitamina D 26ng/mL (VR >30ng/mL), cálcio total 

9,3mg/dL (VR 8,8-10,3mg/dL), albumina 3,6g/dL (VR 3,5-5,5g/dL), paratormônio 

65pg/mL (VR 18-88pg/mL); potássio 3,6mEq/L (VR 3,5-5,5mEq/L); sódio 139mEq/L 

(135-145mEq/L); hemoglobina 14,9g/dL (VR 12-16g/dL); leucócitos 4.590/mm3 (VR 

4.000-11.000/mm3); plaquetas 298.000/mm3 (VR 150.000-450.000/mm3); creatinina 

0,6mg/dL (VR 0,6-1,2 mg/dL). 

 

Assinale a conduta MAIS ADEQUADA para esta paciente. 

 

A. (    ) Orientar a interrupção da atividade física para prevenir fraturas de estresse, a 

cessação do etilismo e do tabagismo.  

B. (    ) Orientar a interrupção do tabagismo, estimar o risco de fratura óssea e 

prescrever a suplementação oral de cálcio e colecalciferol. 

C. (    ) Orientar a interrupção do tabagismo e do etilismo e prescrever a 

suplementação oral de colecalciferol e bifosfonado. 

D. (    ) Orientar a interrupção do tabagismo, do etilismo e da prática de atividade 

física e estimar o risco de fratura óssea. 

 

 

11ª QUESTÃO - Um homem de 73 anos vai ao pronto-atendimento queixando-se de 

cefaleia matinal bifrontal em pressão e dificuldade para deambular há 6 dias. É portador 

de carcinoma broncogênico pulmonar com metástases hepáticas e ósseas. Não possui 

outras doenças. Era independente para a realização das atividades básicas de vida 

diária até 6 dias antes. Está em quimioterapia paliativa e não faz uso de outros 

medicamentos. Ao exame físico, apresenta-se muito emagrecido, alerta, desorientado 

no tempo e no espaço. As mucosas são coradas e hidratadas. Os dados vitais são PA 

126/70mmHg, FC 76bpm, FR 17ipm, SpO2 em ar ambiente 98%, Tax 36,7ºC. O exame 

neurológico revela força grau 3/5 no membro superior direito e no membro inferior 

direito, sinal de Tröemner presente à direita e reflexo cutâneo-plantar extensor à direita. 

Reflexos bicipital, patelar e aquileu grau 3/5 à direita e 2/5 à esquerda. Apresenta 

dismetria à esquerda. Sem outras anormalidades ao exame físico. 
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Exames de laboratório: hemoglobina 9,9g/dL (VR 13,5-17,5g/dL); leucócitos 6.350/mm3 

(VR 4.000-11.000/mm3); neutrófilos 4.800/mm3 (VR 1.500-7.000/mm3); plaquetas 

170.000/mm3 (VR 150.000-450.000/mm3); AST 51U/L (VR<30U/L); ALT 59U/L 

(VR<30U/L); fosfatase alcalina 135U/L (VR 60-125U/L); RNI 1,1 (VR<1,3); bilirrubina 

total 1,8mg/dL (VR<1,2mg/dL); bilirrubina direta 1,3mg/dL (VR<0,4mg/dL); creatinina 

0,7mg/dL (VR 0,6-1,2 mg/dL); cálcio total  7,9 mg/dL (VR 8,8-10,3mg/dL); potássio 

4,2mEq/L (VR 3,5-5,5mEq/L); sódio 129mEq/L (VR 135-145mEq/L); albumina 2,0g/dL 

(VR 3,5-5,5g/dL). 

  

Assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica MAIS PROVÁVEL para o 

surgimento dos sintomas neurológicos deste paciente e a conduta MAIS ADEQUADA. 

 

A. (    ) Metástases cerebrais; solicitar ressonância magnética do crânio com 

contraste.  

B. (    ) Hiponatremia por secreção inadequada do hormônio antidiurético; iniciar 

reposição de cloreto de sódio 3% IV. 

C. (    ) Hipocalcemia; iniciar a reposição de gluconato de cálcio IV. 

D. (    ) Encefalopatia hepática; prescrever lactulose pela via oral e clister glicerinado 

com lactulose pela via retal. 

 

12ª QUESTÃO - Uma mulher de 23 anos vai ao pronto-atendimento com as queixas de 

tosse produtiva, dor torácica ventilatório-dependente na base do hemitórax direito e 

dispneia iniciados há 2 dias. Apresentou 3 episódios de crises convulsivas tônico-

clônico generalizadas, com vômitos, mordedura da língua e perda de controle 

esfincteriano, na semana que antecedeu a visita ao hospital. É portadora de epilepsia 

há 7 anos e faz uso de carbamazepina. Desconhece possuir outras doenças e realizou 

exames de bioquímica básica (função renal, íons e função hepática) e hemograma há 1 

mês, que estão dentro dos limites de referência. Ao exame físico, apresenta-se alerta e 

orientada no tempo e no espaço. As mucosas estão coradas e hidratadas. PA 

116/62mmHg, FC 103bpm, FR 28ipm, SpO2 em ar ambiente 90%, Tax 39,3ºC. O 

exame respiratório revela taquipneia, som bronquial e atrito pleural na base do 

hemitórax direito. O exame cardiovascular revela ritmo cardíaco regular, enchimento 

capilar periférico imediato e as extremidades aquecidas. A oroscopia revela dentes em 

mau estado de conservação, com abscessos dentários e gengivite. Sem outras 

alterações ao exame físico. 

 

Exames de laboratório: hemoglobina 13,4g/dL (VR 12-16g/dL); leucócitos 17.830/mm3 

(VR 4.000-11.000/mm3); neutrófilos 15.700/mm3 (VR 1.500-7.000/mm3); plaquetas 

113.000/mm3 (VR 150.000-450.000/mm3); creatinina 1,9mg/dL (VR 0,6-1,2mg/dL); 

bilirrubina total 2,1mg/dL (VR<1,2mg/dL). 
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Gasometria arterial (paciente respirando em ar ambiente): pH 7,30; pO2 55mmHg; pCO2 

30mmHg; HCO3
- 15mEq/L; SaO2 89%; lactato 4,1mEq/L. 

 

Radiografia do tórax: consolidação na base pulmonar direita e velamento do seio 

costofrênico ipilateral.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica e o esquema 

antimicrobiano MAIS ADEQUADOS. 

 

A. (    ) Sepse de foco pulmonar; amoxicilina-clavulanato IV. 

B. (    ) Sepse de foco pulmonar; ceftriaxona IV e azitromicina IV. 

C. (    ) Pneumonia adquirida na comunidade; levofloxacino VO. 

D. (    ) Pneumonia adquirida na comunidade; amoxicilina IV e claritromicina IV. 

 

 

 

13ª QUESTÃO - Um homem de 23 anos vai ao pronto-atendimento do Hospital da 

Polícia Militar de Minas Gerais queixando-se do aparecimento de lesões ulceradas, 

dolorosas, de bordas elevadas e fundo necrótico em região anterior de perna esquerda 

há 2 semanas. Relata quadro de diarreia piosanguinolenta há 3 meses, em investigação 

no ambulatório de Gastroenterologia. Apresenta resultado de colonoscopia recente, que 

revela presença de úlceras serpiginosas no íleo distal, com deformação da válvula 

ileocecal. Ultrassonografia abdominal demonstra a presença de nefrolitíase bilateral.  

 

Assinale a alternativa CORRETA sobre o caso deste paciente.  

 

A. (    ) Está indicado o uso de mesalazina oral combinada a antibioticotepia como 

primeira linha de tratamento para esse paciente.  

B. (    ) A dosagem do anticorpo anti-Saccharomyces cerevisiae (anti-ASCA) pode ser 

positiva, embora seja mais frequente a positividade da dosagem do pANCA.  

C. (    ) A biópsia da lesão cutânea provavelmente revelará infiltrado inflamatório 

predominantemente neutrofílico e necrose.  

D. (    ) Os cálculos urinários mais encontrados nessa situação são de ácido úrico.  
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14ª QUESTÃO - Um homem de 50 anos apresentou resultado de exame sorológico 

anti-HCV positivo. É portador de doença renal crônica e está em tratamento com 

realização de hemodiálise. 

 

Assinale a alternativa CORRETA sobre o caso deste paciente. 

 

A. (    ) A presença de hepatite C crônica é definida pela presença de anti-HCV 

positivo por mais de 6 meses. 

B. (    ) O nível de replicação do vírus C se correlaciona diretamente com a gravidade 

da doença hepática, já que o genoma viral se incorpora ao núcleo da célula 

infectada. 

C. (    ) É frequente a reativação do vírus C após início de imunossupressores ou 

quimioterápicos em pacientes com resposta virológica sustentada após o 

tratamento antiviral. 

D. (    ) A infecção pelo vírus C é uma das principais causas de crioglobulinemia mista, 

a qual pode cursar com insuficiência renal. 

 

15ª QUESTÃO - Um homem de 65 anos é admitido no pronto-atendimento do Hospital 

da Polícia Militar de Minas Gerais com a queixa de dor retroesternal de início súbito, 

lancinante, há aproximadamente 60 minutos, associada a sudorese fria e dispneia aos 

pequenos esforços. É tabagista e portador de hipertensão arterial sistêmica, em uso 

irregular de enalapril e anlodipino. Ao exame físico, está inquieto, ansioso e sudorético. 

Os dados vitais são PA170/100mmHg, FC 90bpm, FR 25ipm, SpO2 em ar ambiente 

94%. A ausculta respiratória revela crepitações teleinspiratórias discretas nas bases 

pulmonares. O exame cardiovascular revela assimetria de pulsos radiais, ritmo cardíaco 

regular, sopro diastólico aspirativo na borda paraesternal esquerda, suave, de 

intensidade II/VI. Não há serviço de hemodinâmica no Hospital.  

Eletrocardiograma da admissão: infradesnivelamento de 3mm do segmento ST em V1 a 

V4 e supradesnivelamento de 2,5mm em V7 e V8.  

 

Assinale a alternativa CORRETA sobre o caso deste paciente.  

 

A. (    ) Está indicada a trombólise imediata com alteplase com o tempo porta-agulha 

de até 30 minutos. 

B. (    ) As alterações vistas ao eletrocardiograma sugerem território isquêmico no 

território da artéria coronária descendente anterior. 

C. (    ) Está indicada a realização de ecocardiograma transesofágico de urgência.  

D. (    ) A troponina I atinge seu pico nas primeiras 4 horas dos sintomas, sendo 

método diagnóstico auxiliar para o diagnóstico da síndrome coronariana 

aguda. 
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16ª QUESTÃO - Uma mulher de 48 anos comparece ao ambulatório de Clínica Médica 

para acompanhamento médico. Está assintomática. É portadora de diabetes melito tipo 

2 e faz uso regular de metformina 500mg no café da manhã, almoço e jantar, além de 

sinvastatina 40mg ao dia. Possui histórico de candidíase vaginal de repetição e 

colecistectomia. Nega tabagismo e etilismo. O exame físico não apresenta 

anormalidades. A paciente apresenta índice de massa corporal de 28,8 Kg/m2.  
 

Exames de laboratório: hemoglobina glicada (HbA1c) 8,2%, glicemia de jejum 138 

mg/dL. 
 

Assinale a alternativa que apresenta uma opção terapêutica que deveria ser evitada na 

prescrição desta paciente.  
 

A. (    ) Sulfonilureia. 

B. (    ) Inibidor de SGLT2. 

C. (    ) Inibidor de DPP4. 

D. (    ) Agonista de GLP-1. 

 
 CIRURGIA GERAL 

 
 

17ª QUESTÃO – Paciente 27 anos, sexo feminino, gestante de 30 semanas, sem 

comorbidades prévias, deu entrada no Pronto Atendimento, queixando forte dor 

abdominal em pontada, localizada em hipocôndrio e flanco direitos há cerca de 36 

horas que vinha piorando em intensidade. Relatava náuseas e inapetência, além de 

febre não mensurada. Sem evacuar há 2 dias, porém eliminava flatus. Negava 

corrimentos vaginais, sangramento ou alterações urinárias. Foi avaliada pela equipe da 

ginecologia, que não evidenciou alterações do ponto de vista obstétrico. Ao exame, 

encontrava-se em posição antálgica, frequência cardíaca 108 bpm, frequência 

respiratória 18 irpm, abdome globoso, fundo do útero acima da cicatriz umbilical, 

queixava bastante dor a palpação em região de hipocôndrio direito, com irritação 

peritoneal localizada nesta região, porém com sinal de Murphy negativo. Restante do 

exame físico sem alterações.  

Com base no caso acima, marque a alternativa CORRETA: 
 

A. (    ) A obstrução intestinal é a causa mais comum de operação não obstétrica na 

gravidez, sendo o diagnóstico provável desta paciente. 

B. (    ) Conforme o útero aumenta com o passar da gravidez, empurra o apêndice para 

cima, provocando a rotação no sentido horário da ponta superior do apêndice, 

o que justifica a dor em região de hipocôndrio direito em gestantes do terceiro 

trimestre com apendicite aguda.  

C. (    ) Neste caso, exames laboratoriais e de imagem são desnecessários, devendo 

ser indicada a laparotomia exploradora de emergência. 

D. (    ) Na gestante, o tratamento preconizado para apendicite aguda é conservador 

com antibioticoterapia exclusiva, devido ao risco aumentado para o feto ao se 

realizar tratamento cirúrgico. 
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18ª QUESTÃO – Paciente 76 anos, sexo feminino, deu entrada no Pronto Atendimento 

acompanhada da cuidadora, queixando dor abdominal difusa, associado à parada de 

eliminação de fezes e flatus há cerca de 3 dias. Informava mal a respeito de sua história 

patológica pregressa, mas portava receituário médico de uso regular de losartana, 

furosemida, anlodipina, digoxina, metoprolol, lactulose, óleo mineral, sulfato ferroso, 

metformina e glibenclamida. Negava febre ou alterações urinárias. Já havia tido crises 

anteriores de dor abdominal em cólica, mas não havia procurado atendimento 

anteriormente. Relatava que um primo de segundo grau havia sido diagnosticado com 

câncer de intestino recentemente. A paciente nunca havia sido submetida à 

colonoscopia. Ao exame, apresentava abdome distendido difusamente, hipertimpânico, 

doloroso a palpação, porém sem irritação peritoneal. Toque retal evidenciava ampola 

retal vazia. Foi então submetida à radiografia de abdome, cuja imagem segue abaixo:  

 

 
 

Com base no caso clínico e exame de imagem acima, marque a alternativa CORRETA 

em relação ao diagnóstico do paciente e ao tratamento inicial a ser administrado: 

 

A. (    ) Trata-se de volvo de sigmoide, e a conduta inicial deve ser a estabilização 

clínica, hidratação apropriada e descompressão não operatória.  

B. (    ) Trata-se de tumor de reto, devendo-se encaminhar imediatamente o paciente 

para o bloco cirúrgico para realização de retossigmoidectomia. 

C. (    ) Trata-se de volvo de sigmoide, deve-se encaminhar imediatamente o paciente 

para o bloco cirúrgico para realização de retossigmoidectomia. 

D. (    ) Trata-se de tumor de reto, devendo-se encaminhar imediatamente o paciente 

para o bloco cirúrgico para realização de colostomia em alça. 
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19ª QUESTÃO – Paciente 58 anos, sexo masculino, tabagista, portador de diabetes 

mellitus tipo 2, obesidade grau II, hipertensão arterial sistêmica, procurou consulta 

ambulatorial eletiva com resultado de colonoscopia que evidenciava lesão vegetante 

endoscopicamente neoplásica em cólon sigmoide, a cerca de 30 cm da margem anal. 

Em reto distal, observou-se um pólipo de 3mm, que foi ressecado com pinça. Exame 

anatomo-patológico evidenciou adenocarcinoma invasor em sigmoide e pólipo 

hiperplásico em reto. Estadiamento pré-operatório não evidenciou imagens sugestivas 

de metástases à distância. Resultado de CEA pré-operatório 2,5 (Valor de referência: 

até 5,0 em fumantes). Com base no caso acima, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Pólipos hiperplásicos de reto são considerados como precursores do câncer. 

B. (    ) O estadiamento pré-operatório em tumores de cólon deve envolver tomografia 

computadorizada de crânio, tórax e abdome, além de cintilografia óssea.  

C. (    ) O objetivo da operação para o adenocarcinoma do cólon é a ressecção 

completa da lesão primária, com margens adequadas de segurança (incluindo 

outros órgãos acometidos por contiguidade, em bloco) associado a uma 

linfadenectomia regional adequada.  

D. (    ) Nesse caso, o procedimento cirúrgico indicado seria a colectomia total com 

anastomose ileorretal.  

 
 

20ª QUESTÃO – Acerca das principais causas e respectivos sinais clínicos de abdome 

agudo cirúrgico, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira:  

 

(1) Sinal de Grey Turner. (    ) Apendicite aguda. 

(2)  Dor causada pela inspiração e aplicando pressão ao 

abdome superior direito. 

(    ) Colecistite. 

(3)  Dor no ponto de McBurney quando comprimindo o 

abdome inferior esquerdo. 

(    ) Colangite. 

(4)  Tríade de Charcot. (    ) Pancreatite aguda. 

(5)  Dor extrema abdominal e pélvica inferiores com 

movimento do colo do útero. 

(    ) Doença Inflamatória 

Pélvica. 

 

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de 

cima para baixo. 

 

A. (   )  5, 2, 4, 1, 3. 

B. (   )  4, 1, 5, 3, 2. 

C. (   )  3, 1, 4, 2, 5. 

D. (   )  3, 2, 4, 1, 5. 
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21ª QUESTÃO – A terapia clínica para a obesidade grave tem sucesso limitado a curto 

prazo e quase inexistente a longo prazo. Quando uma pessoa está gravemente obesa, 

estima-se que a probabilidade de que ela perca peso suficiente apenas através da dieta 

e permaneça com um IMC inferior a 35 kg/m2 seja de 3% ou menos, destacando a 

importância do tratamento cirúrgico da obesidade grave. Com relação ao tratamento 

cirúrgico da obesidade, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Portadores da Síndrome de Pickwick apresentam medida de Paco2 menor que 

a Pao2 na gasometria arterial, associado a um aumento na pressão da artéria 

pulmonar.  

B. (    ) As cirurgias bariátricas laparoscópicas possuem menores taxas de infecções 

de feridas, hérnias incisionais e complicações tromboembólicas, se 

comparadas às cirurgias bariátricas por via aberta; não há, entretanto, 

diferença significativa nas taxas de mortalidade entre as cirurgias bariátricas 

abertas ou laparoscópicas.  

C. (    ) Algumas vantagens de gastrectomia vertical incluem a preservação do piloro 

(evitando dumping) e a redução dos níveis de grelina, além de redução na 

incidência de hérnias internas e dos casos de má absorção, se comparada ao 

Bypass Gástrico em Y de Roux. 

D. (    ) A complicação mais significativa e específica observada depois da cirurgia de 

derivação bileopancreática para tratamento da obesidade é a desnutrição 

proteica grave, sendo necessária a reversão cirúrgica do desvio intestinal na 

maioria dos pacientes. 

 

 

 

22ª QUESTÃO – As complicações cirúrgicas são inerentes ao tratamento operatório 

dos pacientes, podendo ocorrer a despeito da habilidade técnica do cirurgião. 

Entretanto, o risco de complicações diminui muito com uma avaliação pré-operatória 

criteriosa e respeito à técnica cirúrgica adequada. Com relação às complicações 

relacionadas à ferida operatória, leia as afirmativas abaixo: 

 

I - Um seroma que reacumula após pelo menos duas aspirações deve ser evacuado 

pela abertura da incisão e limpeza da ferida com solução salina para permitir 

cicatrização por segunda intenção. 

II - Nos casos de evisceração, os dispositivos de fechamento assistido a vácuo 

aceleram a cicatrização e reduzem a carga bacteriana, além de melhorar a 

preparação do leito de ferida; esta abordagem resulta no fechamento bem-

sucedido da aponeurose em aproximadamente um terço dos pacientes. 

III - As infecções de sítio cirúrgico possuem como principal fonte de micro-organismos 

a contaminação dos materiais ou da equipe cirúrgica, devido a falhas na técnica 

asséptica.  
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IV - São fatores de risco para infecção de ferida operatória: ascite, 

hipercolesterolemia, ventilação inadequada do paciente, obesidade, anemia pós 

operatória e hospitalização pré-operatória. 

V-  As cirurgias envolvendo o trato biliar, apêndice, vagina, orofaringe e esôfago são 

classificadas como potencialmente contaminadas, desde que não haja evidência 

de infecção ou falha grave na técnica asséptica. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 
 

A. (   )  I, IV e V, apenas. 

B. (   )  I, II e V, apenas. 

C. (   )  II, III e IV, apenas. 

D. (   )  Todas estão corretas. 

 

 

 

 

23ª QUESTÃO – O câncer de pele é o tipo mais comum de câncer, respondendo por 

pelo menos metade de todas as neoplasias malignas. Com relação às neoplasias 

cutâneas, marque a alternativa INCORRETA: 

 

A. (    ) No melanoma cutâneo, o acometimento de linfonodos regionais é o mais 

importante fator prognóstico isolado preditor de sobrevida; outros fatores 

prognósticos são em ordem de importância: espessura de Breslow, presença 

de ulceração e localização anatômica do tumor primário. 

B. (    ) A excisão cirúrgica é o tratamento para a maioria dos carcinomas 

escamocelulares, estando indicada a ressecção com margem radial de 

segurança de pelo menos 1 cm. 

C. (    ) Os angiossarcomas cutâneos estão associados ao linfedema crônico, e 

tipicamente são máculas ou pápulas planas, indolores, pruriginosas, de 

coloração avermelhada, azulada ou purpúrea; seu tratamento consiste na 

ressecção com margens negativas associada a radioterapia. 

D. (    ) A maioria dos carcinomas escamocelulares tem como lesão precursora a 

ceratose actínica, cujo tratamento pode incluir a crioterapia, aplicação de 5-

fluorouracil tópico, dermoabrasão ou descamação química.  
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24ª QUESTÃO – Você está acompanhando no CTI uma paciente de 48 anos, em pós-

operatório de ressecção oncológica ampliada devido a um volumoso lipossarcoma 

retroperitoneal, sendo o ato cirúrgico descrito como sem intercorrências, apesar do 

tempo cirúrgico prolongado. No 1º DPO (dia pós-operatório) a paciente evolui com 

distensão abdominal e hipotensão refratária à infusão de volume, necessitando doses 

crescentes de vasopressores, e sem melhora hemodinâmica. Você suspeita então 

tratar-se de um quadro de Síndrome Compartimental Abdominal. Com relação ao caso 

clínico exposto, analise as afirmativas abaixo: 

 

I - A aferição indireta da Pressão Intra-abdominal permanece como padrão ouro 
para definição do diagnóstico e auxílio na decisão terapêutica.  

II - O diagnóstico de Síndrome Compartimental Abdominal ocorre quando a Pressão 
Intra-abdominal é maior que 12 mmHg, associada a falência de um ou mais 
sistemas orgânicos. 

III - Trata-se provavelmente de um caso de Síndrome Compartimental Abdominal 
primária, podendo estar associada a um hematoma retroperitoneal volumoso ou 
reposição volêmica vigorosa. 

IV - A Síndrome Compartimental Abdominal é causa de insuficiência renal aguda por 
obstrução pós-renal, e a intervenção precoce nesses casos pode evitar o 
desenvolvimento de lesão renal. 

V - O aumento da pressão intra-abdominal está associado a insuficiência cardíaca 
congestiva, devido a aumento do retorno venoso, além de acidose respiratória e 
agravamento da hipertensão intracraniana. 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

A. (   )  I, II e V, apenas. 

B. (   )  II, III e V, apenas. 

C. (   )  Todas estão corretas. 

D. (   )  I, III e IV, apenas. 
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 PEDIATRIA 
 

 
25ª QUESTÃO – No que se refere às Convulsões Febris na infância, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O Eletroencefalograma (EEG) deve ser realizado rotineiramente, uma vez que 

contribui para o diagnóstico e tratamento. 

B. (    ) A profilaxia secundária é indicada no caso de crise focal simples, com o uso 

de benzodiazepínicos durante os episódios febris. 

C. (    ) A maioria das crianças já chega ao pronto socorro no período pós-ictal. Nos 

casos em que a criança está em convulsão, o tratamento agudo é igual a 

qualquer crise epiléptica, independente de sua etiologia. 

D. (    ) A crise febril é definida como uma crise epiléptica que ocorre entre 1 mês e 5 

anos de idade, associada a doença febril, não causada por uma infecção do 

sistema nervoso central. 

 

 

26ª QUESTÃO – Uma criança de 2 anos de idade queixa de dor em membro superior 

direito com limitação de movimento do antebraço após ter sido levantado pela mão 

enquanto passeava com o pai. O diagnóstico MAIS PROVÁVEL nesse caso é: 

 

A. (    ) Sinovite do Cotovelo. 

B. (    ) Anquilose do Cotovelo. 

C. (    ) Doença de Legg - Calvé – Perthes. 

D. (    ) Pronação Dolorosa do Cotovelo. 

 

 

27ª QUESTÃO – Um lactente, de 1 mês e 20 dias de vida, nascido a termo, 39 

semanas, peso de nascimento 3600 gramas, estatura 50 cm, perímetro cefálico 35 cm, 

alimentado com leite materno, iniciou quadro de vômitos não biliosos após as 

mamadas, nas primeiras 24 horas de vida, associada a perda de peso e irritabilidade. À 

admissão no pronto socorro, pesando 2800 gramas, estava desidratado, com mucosas 

ressecadas e fontanela deprimida, hipoativo, com pequena massa móvel em epigástrio, 

à palpação. O diagnóstico MAIS PROVÁVEL nesse caso é: 

 

A. (    ) Doença do Refluxo Gastro Esofágico.  

B. (    ) Estenose Hipertrófica do Piloro.  

C. (    ) Diarréia Aguda.  

D. (    ) Invaginação Intestinal. 
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28ª QUESTÃO – Uma criança de 2 anos e 6 meses, admitida no pronto socorro, 

apresenta diagnóstico de Cetoacidose Diabética (CAD). Evolui com cefaleia, vômitos, 

alterações do nível de consciência, alucinações e alterações pupilares. Em relação a 

esta complicação da CAD, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O edema cerebral é mais comum na descompensação diabética na criança 

com diagnóstico prévio de diabetes. 

B. (    ) A reposição de bicarbonato não contribui como fator de risco para o 

desenvolvimento de edema cerebral. 

C. (    ) Os principais fatores de risco incluem a idade inferior a 3 anos, a administração 

de volume excessivo, a hiperosmolaridade plasmática à admissão e a 

hiperglicemia acentuada. 

D. (    ) A prevenção do edema cerebral envolve a correção rápida da desidratação, da 

hiperglicemia, da cetonemia e da acidose. 

 

 

29ª QUESTÃO – Com relação ao Sarampo, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O número de complicações é grande, podendo-se citar, entre elas: laringite, às 

vezes muito acentuada, traqueobronquite, pneumonite intersticial, 

ceratoconjuntivite, miocardite, adenite mesentérica, diarreia com perda 

importante de proteína e panencefalite esclerosante subaguda.  

B. (    ) Não há necessidade de isolamento respiratório (uso de máscara) até o 4º dia 

após o início do exantema.  

C. (    ) A orofaringe fica hiperemiada e na região oposta aos dentes molares aparecem 

manchas branco-azuladas, pequenas, de cerca de 1 mm de diâmetro (sinal de 

Filatov). 

D. (    ) O exantema inicia-se logo no primeiro dia na extremidade dos membros, 

disseminando-se, após o terceiro dia, para o tronco, face, pescoço e, por 

último, para a região atrás do pavilhão auricular. 
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30ª QUESTÃO – Com relação aos sopros cardíacos na criança, analise as assertivas 
abaixo: 
 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 

A. (   )  II e IV, apenas. 

B. (   )  I, II e IV, apenas. 

C. (   )  Todas estão corretas. 

D. (   )  I e IV, apenas. 

 
 

31ª QUESTÃO – Acerca das parasitoses intestinais, relacione a segunda coluna de 
acordo com a primeira:  
 

(1) “Diarréia, flatulência, cólica abdominal; raramente, 
síndrome de má absorção, principalmente em 
imunodeprimidos”. 

(    ) Giardia lamblia. 

(2)  “Disenteria ou colite não-disentérica; mais raramente 
ameboma, apendicite, perfuração intestinal”. 

(    ) Entamoeba 
histolytica. 

(3)  “Maior parte assintomática ou, então, desconforto e 
distensão abdominal, cólicas, flatulência, fezes 
amolecidas e claras”. 

(    ) Cryptosporidium
. 

(4)  “Diarréia aguda, principalmente em imunodeprimidos; 
mais raramente diarréia persistente”. 

(    ) Balantidium coli. 

(5)  “Colite”. (    ) Isospora. 
 
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, na ordem de 

cima para baixo. 
 

A. (   )  5, 2, 4, 1, 3. 

B. (   )  4, 1, 5, 3, 2. 

C. (   )  3, 1, 4, 5, 2. 

D. (   )  3, 2, 4, 5, 1. 

 I - Nas cardiopatias congênitas acianóticas, o sopro tem características muito 

específicas em cada patologia, permitindo, com frequência, o diagnóstico 

clínico da doença com base exclusivamente nas características desse ruído. 

II - O sopro cardíaco é classificado em sistólico, diastólico ou contínuo conforme 

sua posição durante o ciclo cardíaco: o diastólico ocorre entre a 1a e a 2a 

bulhas cardíacas; o sistólico entre a 2a e a 1a bulhas; o sopro contínuo 

ocorre ininterruptamente entre essas bulhas. 

III - O sopro cardíaco inocente é a alteração da ausculta que ocorre na presença 

de alguma anormalidade anatômica ou funcional do sistema cardiovascular. 

IV - Geralmente, os sopros são detectados em consultas de rotina, ou durante 

atendimentos a problemas comuns. Febre e anemia podem originar um 

sopro, sendo aconselhável um exame clínico posterior para confirmar a sua 

presença.  
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32ª QUESTÃO – Acerca das dermatoses no período neonatal, enumere a segunda 

coluna de acordo com a primeira e a seguir, marque a única alternativa, que contém a 

sequência de respostas, CORRETA, na ordem de cima para baixo. 

 

 

(1) “Mancha de cor vinhosa intensa, homogênea e não é 

alterada pelo choro ou sucção da criança. A localização 

na face é, em geral, unilateral, e a forma isolada é a 

mais frequente”. 

(    ) Eritema tóxico. 

(2)  “Múltiplas lesões papulares amareladas com 1 mm de 

diâmetro, localizadas no dorso nasal e na região malar”. 

(    ) Mancha salmão. 

(3)  “Pápulas peroladas, levemente endurecidas, localizadas 

na região frontal e/ou mento, mas podem ocorrer em 

outras localizações, como na região genital”. 

(    ) Cistos de mília. 

(4)  “Lesão plana de coloração rósea clara com limites 

imprecisos que desaparece à vitropressão e torna- se 

mais intensa frente ao choro e sucção, pois é causada 

por imaturidade vascular. Localiza-se na região 

occipital, também na região frontal, na glabela e/ou nas 

pálpebras superiores”. 

(    ) Hiperplasia 

sebácea. 

(5)  “As lesões são vesículas, pápulas e pústulas com 1 a 3 

mm de diâmetro, rodeadas por halo eritematoso de 1 a 

2 cm, e seu início ocorre entre 24 e 72 horas de vida. 

Pode acometer todo o tegumento, poupando regiões 

palmares e plantares”. 

(    ) Mancha vinho 

do porto. 

 

 

A. (   )  5, 1, 2, 3, 4. 

B. (   )  5, 4, 3, 2, 1. 

C. (   )  2, 1, 5, 3, 4. 

D. (   )  5, 4, 2, 3, 1. 
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 MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL 
 

 

33ª QUESTÃO – As lesões decorrentes de atos de violência e dos acidentes, também 

denominadas causas externas, provocam vultuosos impactos, principalmente, na saúde 

pública de países de média e baixa renda. Em relação à violência no Brasil, pode-se 

afirmar: 

 

A. (    ) Os principais tipos de lesões_ colisões de trânsito, afogamentos, 

envenenamentos e queimaduras_ são acidentais e ocorrem de maneira 

aleatória, sem previsibilidade. 

B. (    ) As causas externas constituem a segunda principal causa de óbito em 

adolescentes e adultos jovens, com predomínio em indivíduos negros ou 

pardos do sexo masculino. 

C. (    ) No processo de transição epidemiológica brasileira, a diminuição da carga de 

morte por doenças infecciosas e parasitárias em relação às doenças crônicas 

não transmissíveis foi acompanhada pelo aumento das doenças do aparelho 

circulatório e das causas externas. 

D. (    ) Nota-se, nos últimos anos, aumento da mortalidade por causas externas em 

todas as capitais brasileiras, sobretudo no Nordeste. 

 

 

34ª QUESTÃO – Atualmente, o grande número de possibilidades diagnósticas, 

terapêuticas e preventivas exige do médico e do paciente uma escolha criteriosa, 

visando ao máximo de benefício e ao mínimo de risco. A Medicina baseada em 

Evidências representa um norte para a tomada de decisão criteriosa. Com relação à 

Medicina baseada em Evidências, analise as assertivas abaixo:  

 

 

Estão CORRETAS as assertivas: 

 

A. (    ) Todas estão corretas. 

B. (    ) I, II, apenas. 

C. (    ) II, III e IV, apenas. 

D. (    ) III e IV, apenas. 

I - A experiência clínica desempenha papel importante, integrando as evidências da 
pesquisa, as preferência do paciente e a condição clínica na tomada de decisão. 

II - A compreensão da fisiologia é necessária, mas insuficiente para a prática clínica. 

III - Os graus de recomendação e os níveis de evidência dependem do tipo de estudo e 
qualidade metodológica, como a randomização e o poder amostral. 

IV - As conclusões derivadas de evidências identificadas e avaliadas criticamente são 
úteis somente se influenciarem o manuseio de pacientes ou as decisões sobre 
políticas de saúde. 
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35ª QUESTÃO – De acordo com o Calendário de Vacinação para Pacientes Especiais, 

elaborado pela Sociedade Brasileira de Imunizações, pode-se afirmar: 
 

A. (    ) A vacina pólio oral (VOP) está indicada para contactantes de pessoas vivendo 

com HIV, com o intuito de proteção indireta aos indivíduos 

imunocomprometidos. 

B. (    ) Em esquemas mistos de vacinas pneumocócicas em indivíduos com asplenia 

funcional, deve-se iniciar pela aplicação da vacina polissacáride, seguida pela 

vacina conjugada, respeitando-se o intervalo m nimo de dois meses entre 

elas. 

C. (    ) A Vacina pneumocócica está indicada em indivíduos cardiopatas crônicos, 

estando disponível em suas versões polissacáride e conjugada. 

D. (    ) Em vigência de imunossupressão, as vacinas vivas atenuadas estão 

contraindicadas: BCG, rotavírus, febre amarela, hepatite B, tríplice viral (SCR), 

varicela, dengue. 

 

 

36ª QUESTÃO – “A cada ano, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida e um 

número ainda maior de indivíduos tenta suicídio. Cada suicídio é uma tragédia que 

afeta famílias, comunidades e países inteiros e tem efeitos duradouros sobre as 

pessoas deixadas para trás. Trata-se de um grave problema de saúde pública; no 

entanto, os suicídios podem ser evitados em tempo oportuno, com base em evidências 

e com intervenções de baixo custo. Para uma efetiva prevenção, as respostas nacionais 

necessitam de uma ampla estratégia multissetorial.” – Organização Pan-Americana de 

Saúde/OMSBrasil.(https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=artic

le&id=5671:folha-informativa-suicidio&Itemid= 839. Acesso em 22/09/2019.) 

 

 

Na visão da psiquiatria social é CORRETO afirmar: 

 

 

A. (    ) Há uma diminuição das taxas de suicídio em áreas de maior industrialização. 

B. (    ) O volume de suicídios é uma boa ferramenta epidemiológica para a medida do 

índice de saúde mental de uma região.  

C. (    ) A certeza do sofrimento como injusto e injustificável, esvaziado de caráter 

expiatório, está envolvida na formação pensamento suicida. 

D. (    ) Há importantes diferenças entre os fatores de risco para suicídio em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento.  
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37ª QUESTÃO – Um grave dano em potencial do rastreamento de câncer de mama é o 

excesso de diagnóstico (overdiagnosis) e excesso de tratamentos  (overtreatment), com 

exposição ao efeitos colaterais, mas sem a contrapartida do benefício. Assim, uma 

importante tarefa em saúde coletiva é conhecer os dados que motivam a realização de 

rastreamentos. Analise o gráfico ao lado (forest plot), retirado de uma metanálise, e 

marque a alternativa CORRETA: 

 

 
(Fonte: How does screening with mammography for breast cancer affect mortality and morbidity? Simone Mocellin (MD) (on behalf 

of Cochrane Clinical Answers Editors). Cochrane Clinical Answers 2017. DOI: 10.1002/cca.872.) 

 

 

A. (    ) Os quatro ensaios com randomização considerada adequada (adequately 

randomised trials) não encontraram redução estatisticamente significativa de 

mortalidade favorecendo o grupo do rastreamento (screening). 

B. (    ) Apenas um ensaio (trial) evidenciou dano ao grupo de rastreamento 

(screening) devido a aumento de mortalidade estatisticamente significativa. 

C. (    ) O resultado total da metanálise dos onze estudos (trials) não é considerado 

conclusivo do ponto de vista estatístico.  

D. (    ) Apenas três entre os ensaios (trials) encontraram  redução de mortalidade para 

os grupos do rastreamento (screening) com significância estatística. 
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38ª QUESTÃO – “A adoção de uma pol tica pública de imunizações deve levar em 

conta uma série de elementos, nem sempre claros para os profissionais de saúde, que 

estão envolvidos com a prática do dia a dia de vacinação, tais como relevância 

epidemiológica das doenças, custo/efetividade das vacinas e disponibilidade dos 

imunobiológicos no mercado. Nem sempre um imunobiológico pode ser adotado para 

toda a população. Há subgrupos populacionais, entretanto, para os quais esses 

imunobiológicos representam benefícios indiscutíveis.” (Brasil. Ministério da Saúde. 

Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças 

Transmissíveis. Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 

das Doenças Transmissíveis. – 4. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014.) 

 

Constitui situação de indicação formal para a utilização de imunobiológicos especiais 

disponíveis nos CRIEs: 

  

A. (    ) Imunodeprimidos com diagnóstico de varicela em formas graves devem 

receber imunoglobulina (IGHAVZ).  

B. (    ) Pacientes portadores de hepatite B ou C, não podem receber a vacina Hepatite 

A enquanto apresentarem atividade da doença. 

C. (    ) Profissionais de saúde imunocompetentes com Anti-HBs reagente (>10UI/mL) 

que tenham sido expostos a material infectante de paciente com Hepatite B 

ativa devem receber imunoglobulina e dose de reforço da vacina para Hepatite 

B. 

D. (    ) Imunocompetentes, presumidamente suscetíveis, maiores de 9 meses, que 

tenham apresentado contato face a face (convívio no mesmo ambiente fechado 

por pelo menos 1 hora) com caso infectante de varicela devem receber a 

vacina varicela (VZ). 
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39ª QUESTÃO – A imagem a baixo, ocorrida em unidade do sistema único de saúde na 

região metropolitana de Belo Horizonte, foi amplamente divulgada em meios de 

comunicação. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente deu entrada à 

unidade com dor no corpo, nas costas e febre, sem apresentar hemorragia, sendo 

classificado como verde na avaliação. O médico prescreveu hidratação, analgesia e 

solicitou exames de sangue, conforme indicado no protocolo do Ministério da Saúde. 

Encaminhado à sala de medicação, a família decidiu colocá-lo em um colchão inflável 

que eles levaram para o local. Como tal situação não é permitida dentro da unidade, a 

enfermeira responsável pediu para retirá-lo do chão. No dia seguinte, o paciente 

informou que deixaria a unidade e, após as orientações, “assumiu os riscos” e deixou o 

local. Posteriormente, ele foi levado a outra unidade de saúde na capital, deu entrada 

com um quadro estável, mas apresentou piora em poucas horas, indo a óbito por 

“falência de múltiplos órgãos”. (adaptado de reportagem: http://hoje.vc/1lkdu, acesso em 

25/09/2019). 

  

 

Com base na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 

dos serviços correspondentes, marque a alternativa CORRETA:  

A. (    ) Não deveria ter sido autorizada a saída do paciente da unidade de saúde, pois 

o princípio da preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral é relativo. 

B. (    ) O uso de colchão inflável não foi autorizado com base no princípio da 

igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie. 

C. (    ) Neste caso foi violado o princípio da universalidade de acesso aos serviços de 

saúde em todos os níveis de assistência. 

D. (    ) Mesmo após desistir do atendimento, as pessoas assistidas têm direito à 

informação sobre sua saúde por meio de resultados de exames e eventuais 

relatórios de atendimento.  
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40ª QUESTÃO – Segundo as informações da Secretaria de Vigilância em Saúde 

(SVS/MS), no ano de 2019, até a 37ª semana epidemiológica (semana referente aos 

dias 08/09/2019 a 14/09/2019), foram confirmados 4476 casos de sarampo no Brasil. 

Com a análise do gráfico abaixo e conhecimento a respeito do processo epidêmico, 

pode-se afirmar: 

 
 

A. (    ) O aumento do número de casos em investigação entre as semanas 

epidemiológicas 23 e 34 deve-se ao real aumento de novos casos de sarampo.  

B. (    ) A fase de regressão sofre influência do número de indivíduos suscetíveis, 

ações de vigilância e processos naturais de controle.  

C. (    ) O principal fator para o aumento rápido da prevalência de sarampo em cada 

semana epidemiológica na fase de progressão é a baixa “velocidade” de 

resolução da enfermidade. 

D. (    ) A queda simultânea evidenciada no gráfico dos valores absolutos tanto dos 

casos confirmados como dos casos descartados revela uma redução do rigor 

da obtenção dos dados. 
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RASCUNHO 
 
--------------------------------------------------corte aqui-------------------------------------------------- 
 

RASCUNHO DO GABARITO 
 

 

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

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 


