
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM  
RADIOTERAPIA -  2018 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO. 
ELAS FAZEM PARTE DE SUA PROVA. 

 

Este caderno contém a Prova Objetiva abrangendo os conteúdos de Clínica Médica, 
Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina Preventiva e Cirurgia. 
Use como RASCUNHO a folha de respostas reproduzida no final deste caderno. 

Ao receber a FOLHA DE RESPOSTAS: 

 Confira seu nome e número de inscrição 

 Assine, À TINTA, no espaço indicado 

 
EXEMPLO: 

 A B C D E 

01 X     

02  X    

03   X   

04    X  

05     X 

 Ao transferir as respostas para a FOLHA DE RESPOSTAS use 
apenas caneta esferográfica azul ou preta. 

 Marque, sem forçar o papel, a área reservada à letra 
correspondente à resposta solicitada em cada questão. 

 Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua 
resposta não será computada se houver marcação de duas ou 
mais alternativas. 

 NÃO DEIXE NEHUMA QUESTÃO  SEM RESPOSTA. 

 A FOLHA DE RESPOSTA NÃO DEVE SER DOBRADA, AMASSADA 
OU RASURADA. 

No período estabelecido para a realização da prova objetiva está incluído o tempo necessário à 
transcrição das respostas do rascunho para a Folha de Respostas (versão final). 

ATENÇÃO: Nos termos do Edital deste processo seletivo “Não serão permitidos, durante a 
realização das provas, a comunicação entre candidatos, a utilização de chapéus ou bonés, o 
porte e utilização, mesmo que desligados, de aparelhos celulares ou similares, de pager, de 
beep, de controle remoto, de máquinas calculadoras ou similares, de qualquer outro tipo de 
aparelho eletrônico, de relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro 
material de consulta. Também não será permitido o porte de armas. Os pertences serão 
acondicionados em sacos plásticos etiquetados pelo fiscal devendo ser mantidos no chão ao lado 
da cadeira do candidato.” 
“O candidato que contrariar qualquer destas normas durante a realização da prova será 
automaticamente excluído do processo seletivo.” 

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 HORAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATENÇÃO 

 

Sr. (a) Candidato (a), 

 

Antes de iniciar sua prova, confira se este caderno contém 50 

(cinquenta) questões de múltipla escolha constituídas de 05 

(cinco) alternativas cada, todas perfeitamente legíveis. 

 

As questões devem estar assim distribuídas: 

- 10 (dez) questões de Clínica Médica; 

- 10 (dez) questões de Cirurgia; 

- 10 (dez) questões de Pediatria; 

- 10 (dez) questões de Ginecologia e Obstetrícia; 

- 10 (dez) questões de Medicina Preventiva. 

 

Havendo algum problema, informe imediatamente ao fiscal de 

sala para que ele tome as providências necessárias. 

 

Caso V. Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá 

qualquer reclamação ou recurso posteriores. 

 

 

BOA PROVA! 

Comissão de Residência Médica -2017 

 

 

 



CLÍNICA MÉDICA 
 

 

QUESTÃO 01 : Uma nova classe de hipoglicemiante, que atua no túbulo renal, é composta 
pelos inibidores do transportador de sódio e glicose (SGLT2). Em relação a essa nova classe de 
medicação, é INCORRETO afirmar que: 

 
A) o mecanismo de ação desse fármaco é a inibição da reabsorção tubular proximal de glicose e 

sódio. 
B) ela pode ser utilizada, com segurança, em diabéticos com clearance de creatinina menor que 

20 ml/min/1.73m
2
. 

C) os inibidores do SGLT2 estão associados ao aumento de infecções do trato urinário em 
diabéticos. 

D) o tratamento com os inibidores do SGLT2 leva à perda de peso nos diabéticos.  
E) o estudo EMPA-REG demonstrou que a empaglifozina reduziu em 32% a mortalidade por 

eventos cardiovasculares em diabéticos. 
 

QUESTÃO 02: Mulher, 35 anos chegou à urgência com um quadro de febre, cefaleia e 
exantema há 4 dias. A paciente no quinto dia começou a apresentar fortes dores nas articulações 
dos joelhos. Em relação à Febre de Chikungunya (FC), é INCORRETO afirmar que 

 
A) os sintomas da FC são semelhantes ao da dengue.  
B) em paciente na fase aguda que não responde à analgesia com paracetamol, este pode ser 

utilizado em associação com o corticoide oral.  
C) a FC pode apresentar três fases: aguda, subaguda e crônica.  
D) uma das manifestações atípicas bem estabelecidas da FC é a convulsão, que acomete, 

com maior frequência, pessoas com história prévia de epilepsia ou convulsão.  
E) a poliartralgia está descrita em mais de 90% dos pacientes com FC. 

 

 

QUESTÃO 03 Sobre o uso dos betabloqueadores em cardiopatas, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Para os pacientes com diagnóstico de DPOC, aumenta o risco de exacerbações e a 
mortalidade, sendo contraindicados e devendo ser substituídos por bloqueadores dos canais 
de cálcio.  

B) O nebivolol é cardiosseletivo, e, em idosos, tem sido demonstrado aumento da mortalidade, 
devendo ser evitado nesses pacientes.  

C) Por diminuírem re-infarto e mortalidade, no infarto agudo do miocárdio, devem ser 
iniciados precocemente, preferencialmente VO, sendo a via EV reservada para casos 
selecionados.  

D) As propriedades farmacológicas, denominadas atividade simpaticomimética intrínseca, 
lipossolubilidade e cardiosseletividade, diferenciam os bloqueadores beta-adrenérgicos entre 
si, de tal forma que nem todos são eficazes na cardiopatia isquêmica.  

E) São efeitos da classe a diminuição da frequência cardíaca, da contratilidade miocárdica, da 
condução atrioventricular e da atividade ectópica ventricular, sendo, por isso, necessário 
suspensão nos momentos de descompensação clínica da IC; 

 
QUESTÃO 04 Em relação ao Tromboembolismo Pulmonar (TEP) no paciente com 
instabilidade hemodinâmica, qual das alternativas abaixo apresenta a melhor opção de 
tratamento? 

 
A) Ácido acetil salicílico (AAS) 

B) Trombolítico 

C) Warfarina 

D) Ácido mefenâmico 

E) Clopidogrel 



 

 

 

 

 

QUESTÃO 05: A relação entre transtornos psiquiátricos e comorbidades, como obesidade, 
diabetes e dislipidemia, tem sido cada vez mais observada na prática clínica do médico. 
Pensando nessa relação, qual dos fármacos abaixo apresenta uma maior perda de peso no início 
do tratamento farmacológico desses pacientes? 

 
A) Amitriptilina 

B) Bupropiona  
C) Onlazapina 

D) mirtazapina  
E) Clozapina 

. 

 

 

QUESTÃO 06: Homem 77 anos diabético e hipertenso estava internado há 4 dias, devido a uma 
cirurgia de prótese de joelho; evoluiu com uma infecção respiratória hospitalar. O médico 
assistente iniciou o antibiótico piperacilina com tazobactan e 2 dias depois o paciente 
apresentou uma diarreia aquosa em grande quantidade, dor abdominal e febre. Nos exames 
laboratoriais, apresentou leucocitose e PCR ultrassensível elevada. Tendo sido solicitados novos 
exames, apresentava lipase, amilase e lactato normais.  

Qual é o diagnóstico mais provável e tratamento? 
 

A) Colite pseudomembranosa / suspender antibiótico e iniciar probiótico. 

B) Colecistite alitiasica / ampliação do esquema antibiótico. 
C) Colite pseudomembranosa / vancomicina venosa.  
D) Diarreia osmótica dos antibióticos / suspender antibiótico. 

E) Colite pseudomembranosa / iniciar metronidazol oral. 

 

. 

 

 

QUESTÃO 07 Em relação ao Acidente Vascular Periférico (AVC), é INCORRETO afirmar que: 
 

A) a terapia trombolítica pode ser realizada até 6 horas e meia após o início do quadro clínico do 

AVC isquêmico. 

B) a hipertensão arterial e as malformações arteriovenosas são fatores de risco para o AVC 

hemorrágico.  
C) a hipertensão arterial deve ser tratada no paciente com AVC isquêmico agudo não 

trombolizado, quando estiver acima de 220/120 mmHg.  
D) a tomografia computadorizada de crânio sem contraste diferencia no AVC, isquemia de 

hemorragia, além de permitir diagnósticos diferenciais, como neoplasia e processo 
inflamatório.  

E) a nifedipina sublingual não deve ser utilizada no manejo da hipertensão arterial no AVC, 
pois pode produzir uma queda abrupta da pressão arterial. 

 

 

QUESTÃO 08: Mulher, 25 anos, apresenta rash malar, alopécia difusa, febre ocasional e 

dispneia. Ao exame encontrava-se hipocorada (+/4+) e edemaciada (+/4+). Exames: 
Hemoglobina 9.6g/dL; Hematócrito 28.2%; VCM 90fl; 3400 leucócitos/mm3 (1500 

linfócitos/mm3); 150 mil plaquetas/mm3. Sumário de urina com proteinúria 2+ e hematúria 2+; 



função renal e transaminases normais; FAN + 1/640; anti-DNA positivo; C3 e C4 reduzidos; 

PCR normal e VHS 45mm/h. Paciente evolui com piora da dispneia e apresenta alguns 
hemoptoicos. Radiografia de tórax apresenta infiltrado pulmonar alveolar, principalmente em 

bases. Gasometria arterial apresenta hipóxia e lactato normal.  
Após realizar intubação orotraqueal, qual é a melhor conduta frente a esse caso? 

 
A) Iniciar antibioticoterapia para cobertura de infecção respiratória, principal causa de 

insuficiência respiratória entre lúpicos. 

B) Iniciar prednisona 1mg/kg/dia e cobertura antimicrobiana de largo espectro pela gravidade do 

caso. 

C) Realizar pulsoterapia com metilprednisolona, se houver melhora após 48 horas com 

antibioticoterapia de largo espectro.  
D) Realizar pulsoterapia com metilprednisolona concomitante com antibioticoterapia de largo 

espectro, pela gravidade do caso.  
E) Iniciar prednisona 1mg/kg/dia e pulsoterapia com ciclofosfamida. Não iniciar 

antibioticoterapia, pois claramente não há infecção associada. 
 

QUESTÃO 09: O estadiamento da Doença Renal Crônica é importante ferramenta para 
planejamento do manejo, avaliação de risco para progressão e complicações.  
Que parâmetro(s) é(são) utilizado(s) no estadiamento da DRC? 

 
A) Taxa de filtração glomerular 

B) Taxa de filtração glomerular e albuminúria 

C) Taxa de filtração glomerular e proteinúria 

D) Taxa de filtração glomerular, proteinúria e débito urinário 

E) Taxa de filtração glomerular, albuminúria, variação da creatinina e débito urinário 
 

 
QUESTÃO 10: A deficiência de vitamina B12 pode causar várias alterações clínicas e 
laboratoriais, além da anemia megaloblástica. Qual das seguintes situações clínicas NÃO pode 
ser considerada como consequência da deficiência de B12? 

 
A) Gastrite atrófica metaplásica 

B) Pancitopenia severa 

C) Trombose venosa 

D) Déficit cognitivo e demência 

E) Glossite e queilose angular 
 

 

 

CIRURGIA 

 

QUESTÃO 11 A síndrome de Trousseau é um estado hipercoagulável, que tem como característica 
 

A) associar-se a doenças malignas, comprometer o sistema arterial e venoso, além de não 

responder bem ao uso de warfarin. 

B) associar-se a doenças malignas e autoimunes, além de incidir, apenas, no lado venoso. 

C) comprometer o sistema venoso na forma de trombose venosa profunda, poupando as veias 

superficiais.  
D) associar-se a tumores neuroendócrinos e linfomas, comprometer o sistema arterial e 

responder bem ao uso de antiagregante plaquetário.  
E) ocorrer, apenas, em pacientes no curso de quimioterapia e não responder ao uso de heparina, 

fracionada ou não. 

 

 



 

QUESTÃO 12: Em relação à anatomia arterial, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A artéria gastroepiploica direita é ramo da gastroduodenal, que é ramo da hepática comum, 

que é ramo do tronco celíaco. 

B) A artéria frênica direita é ramo da hepática própria, e a frênica esquerda é ramo da esplênica. 

C) A artéria hipogástrica é ramo da ilíaca interna. 

D) A artéria sacral mediana é ramo da face anterior da aorta, emergindo entre a artéria 
mesentérica superior e inferior.  

E) A artéria subclávia direita é ramo direto da aorta assim como a carótida direita. 

 

 

 

QUESTÃO 13: Em relação ao Colangiocarcinoma Intra-Hepático (CCIH), assinale a alternativa 

CORRETA. 
 

A) Nos tumores volumosos, a ressecção a R2 é uma boa opção, seguida por rádio e 

quimioterapia.  
B) A linfadenectomia hilar é desnecessária, uma vez que a invasão linfonodal é pouco frequente 

no CCIH, ao contrário do HCC (carcinoma hepatocelular).  
C) Nos tumores volumosos em que a ressecção deixará um remanescente muito pequeno, uma 

opção é a embolização da veia porta do lado a ser ressecado e a drenagem biliar do lado a ser 
preservado, ambos antes da cirurgia.  

D) A ausência de icterícia praticamente exclui esse diagnóstico.  
E) Aos exames de imagem, o CCIH tende a ser hipervascular na fase arterial precoce e 

exofítico. 

. 
 

 

 

 QUESTÃO 14: A necrosectomia pancreática, quando indicada, pode ser feita de várias 
maneiras. Qual das opções abaixo seria a MENOS INDICADA para sua realização? 

 
A) Através de uma laparotomia exploradora 
B) Por via percutânea retroperitoneal e uso de trocateres e pinças laparoscópicas  
C) Por via endoscópica transgástrica 

D) Por via endoscópica transpapilar 

E) Através de uma videolaparoscopia 
 

QUESTÃO 15: O óxido nítrico 
 

A) aumenta muito nos quadros sépticos e de SRIS por uma ativação da óxido nítrico sintase 
induzível que irá bloquear a musculatura lisa vascular por bloqueio do GMPc, resultando em 
vasoplegia. A NOsintase constitutiva não se altera.  

B) é uma substância de meia vida longa derivada, principalmente, da L-arginina e, em menor 

escala, da glutamina. 

C) tem sua produção bloqueada pelo uso de azul de metileno que não deve ser usado 

concomitantemente com a noradrenalina.  
D) diminui nas SRIS sem infecção (pancreatite necrotizante em sua fase inicial) por bloqueio da 

NOsintase constitutiva e induzível.  
E) é uma molécula de alto peso molecular, de meia-vida curta e que necessita de um receptor de 

membrana para seu funcionamento. 
 

 



QUESTÃO 16 Um paciente está sendo submetido a uma laparotomia exploradora por ferimento 
por arma branca em região do epigástrio. O paciente evolui com hipotensão arterial sistêmica, e 
a equipe cirúrgica tem dúvidas quanto a um estado de tamponamento cardíaco.  

A melhor forma de afastar lesão cardíaca é realizar 
 

A) pericardiocentese guiada por ultrassonografia. 

B) um ecocardiograma transtorácico com urgência. 

C) esternotomia mediana. 

D) uma janela pericárdica por acesso transdiafragmático. 

E) uma janela pericárdica subxifoide. 
 

QUESTÃO 17: A lesão do ramo interno do nervo laríngeo superior 
 

A) induz à perda da capacidade de emitir sons graves. 

B) leva à perda da capacidade de emitir sons agudos pela denervação do cricotireoideo. 

C) conduz à perda total da voz. 

D) não provoca alterações na fala, porém provoca alterações sensitivas na laringe. 

E) leva à perda dos graves e agudos pela denervação do tireoaritenoideo. 

 

 

 

QUESTÃO 18: A apresentação clínica inicial mais frequente do carcinoma de nasofaringe é 
 

A) Epistaxe. 

B) Otite serosa. D) Massa cervical. 

C) Anosmia. E) Obstrução nasal. 

 

 QUESTÃO 19: Considere um paciente de 34 anos vítima de acidente de carro em que sofreu 
traumas múltiplos de abdômen, tórax e membros. Ele é ressuscitado com volume, entubado e 
colocado em ventilação mecânica. O raio-X de tórax, realizado imediatamente na sua chegada, 
não mostrou alterações importantes. Ele passa a precisar de concentrações cada vez maiores de 
oxigênio para manter sua oxigenação.  

Sobre sua disfunção respiratória, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Deverá haver um aumento da capacidade residual funcional. 

B) Com o passar do tempo, o raio-X de tórax  mostrará alterações localizadas bem típicas. 

C) Haverá uma diminuição da ventilação do espaço morto. 

D) A complacência pulmonar deverá estar diminuída. 

E) Deverá haver um aumento da pressão capilar pulmonar. 

 

QUESTÃO 20: A coagulopatia do trauma 
 

A) é influenciada pelo grau e duração da hipotensão. 

B) não é influenciada pela hipotermia. 

C) não é influenciada pela hemodiluição. 

D) não é influenciada pela hipercalcemia, comum nos pacientes politraumatizados.  
E) decorre da plaquetose que ocorre logo após o trauma e da diminuição da adesividade 

plaquetária que ocorre nas anemias graves. 
 

 

 

PEDIATRIA 

 

QUESTÃO 21: Marcos, 3 meses, é um paciente com síndrome de Down que vem 
apresentando quadro de vômitos biliosos, distensão abdominal e prostração há 48 horas. Nas 



curvas de crescimento, observa-se baixo ganho ponderal. A mãe refere constipação intestinal 
e distensão abdominal desde o nascimento. Alimenta-se pouco e é irritado. Não apresenta 
outros sinais de comprometimento e NÃO faz uso de medicações?  
Esse quadro é sugestivo da seguinte doença: 

 
A) Estenose anal. 

B) Proctite alérgica. 
C) Doença de Hirschsprung.  
D) Má rotação intestinal. 

E) Estenose hipertróficade piloro. 
 

QUESTÃO 22: G.A.L., 13 anos, há 4 meses vem apresentando fezes amolecidas com raios 
de sangue, dor abdominal e febre 2 vezes por semana (T 38,5 – 39°C). Houve perda de peso 
(5 kg) neste período. No início do quadro, usou ceftriaxona, mas não houve melhora. Chegou 
ao ambulatório de pediatria com os seguintes exames: hemoglobina 8,5 g/dL; hematócrito 
25,5 %; leucócitos 9000/mm

3
 (segmentados 59%/ linfócitos 25%/ e os 1% / baso 5%/ mon 

10%); plaquetas 850. 000/ mm
3
; VHS 32 mm/h;PCR 23,2 mg/L; albumina 3,0 g/L; 

coprocultura negativa; pesquisa de S. mansoni negativa; parasitológico de fezes negativo.  
Na elaboração de hipóteses diagnósticas para esse paciente, a primeira hipótese mais provável é 

 
A) Doença celíaca. 

B) Diarreia persistente pós-infecciosa. 
C) Doença inflamatória intestinal. 

D) Alergia à proteína do leite de vaca. 

E) Divertículo de Meckel. 

 
 

 

QUESTÃO 23:  Com relação à febre de origem obscura na infância, assinale a alternativa 

CORRETA. 
 

A) As doenças reumatológicas são as causas mais frequentes. 

B) Quanto maior o tempo de febre, maior a probabilidade de causa não infecciosa. 

C) Na maioria dos casos, encontra-se o diagnóstico de doenças raras e atípicas. 
D) A avaliação da imunidade celular e humoral deve ser feita de rotina na investigação inicial 

desses casos.  
E) O padrão ou tipo da febre não tem relação com a etiologia ou gravidade do quadro. 

 
 

QUESTÃO 24: Tiago, 6 meses de idade é levado ao pronto-socorro com história de ter 
apresentado crise generalizada tônico-clônica há 1 hora, com duração de 3 minutos. Ao exame 
físico, encontra-se febril, muito sonolento, sem sinais meníngeos, e o restante do exame sem 
alterações. Em relação ao caso, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A) O paciente deve receber, imediatamente, fenitoína na dose de 15 mg/kg, pelo risco de 

apresentar nova crise. 

B) Não é necessário introduzir medicação anticonvulsivante nesse momento, por se tratar de 

crise única e de curta duração. 

C) Devem-se checar os antecedentes familiares para convulsão febril e epilepsia.  
D) Apesar de o diagnóstico mais provável ser de convulsão febril benigna, deve-se cogitar nesse 

caso a coleta de líquor. 

E) O eletroencefalograma tem valor prático, pois define o diagnóstico e a probabilidade de 

recorrências. 
 

 

 



QUESTÃO 25: Catarina 10 anos foi admitida para tratamento de pneumonia extensa 
complicada com derrame pleural volumoso visto à radiografia de tórax. Realizou toracocentese 
diagnóstica.  

A partir dos dados acima, é INCORRETO afirmar que 
 

A) se na toracocentese diagnóstica for aspirado líquido francamente purulento, este deve ser 
enviado para cultura, e está indicada drenagem pleural em selo d’água.  

B) se na toracocentese diagnóstica for aspirado líquido citrino, claro e fluido, pode ser realizado, 
apenas, o esvaziamento do derrame sem drenagem torácica.  

C) se indicada, a drenagem torácica deve ser realizada no mesmo espaço intercostal da 
toracocentese diagnóstica, com dreno tubular multifenestrado conectado a frasco sob selo 
d’água.  

D) o dreno de tórax deve ser retirado em, no máximo, 72 horas após a drenagem para que não se 
formem fístulas pleuro-cutâneas.  

E) a penicilina cristalina como monoterapia poderá ser uma boa opção terapêutica em casos de 
derrame pleural volumoso de aspecto citrino. 

 

 

QUESTÃO 26: Quimioprofilaxia consiste no uso de medicamentos para evitar o adoecimento 
de um indivíduo (contato/contactante).  

Sobre quimioprofilaxia na Tuberculose (TB), analise as afirmativas abaixo e assinale a 
CORRETA. 

 
A) Compreende-se como profilaxia primária a administração de medicamentos em indivíduos 

sadios sabidamente infectados e secundária, como a profilaxia para os sadios com suspeita 
de infecção.  

B) Diante de recém-nascidos expostos ao bacilo, a profilaxia primária deve ser instituída. A 
vacinação (BCG) deve ser realizada o quanto antes nestes casos, já que diminui a ocorrência 
de formas graves.  

C) Profilaxia secundária deve ser oferecida a crianças com radiografia alterada e baciloscopia 
negativa. O teste tuberculínico determina o tempo de tratamento, 3 meses, se menor que 5 
mm e 6 meses, se maior que 10 mm.  

D) A quimioprofilaxia secundária é feita com isoniazida por 6 meses nos indivíduos que 
entraram em contato com M. tuberculosis e que não apresentam sintomas e sinais 
clínicos/radiológicos de TB ativa, mas com teste tuberculínico reator.  

E) Após o término da quimioiprofilaxia secundária, deve-se realizar novo teste tuberculínico; 
caso o resultado seja maior que 5 mm, indica-se o tratamento da TB doença, por mais 6 
meses. 

 

 

QUESTÃO 27: P.S.S., 1 ano estava em uso de leite materno e dieta complementar, sem 
introdução de fórmulas infantis ou derivados de leite até os 10 meses quando foi oferecido 
iogurte. O paciente, então, apresentou lesões urticariformes tratadas na emergência pediátrica. 
No retorno ao pediatra, foram solicitadas IgEs específicas para caseína, alfa-lactoalbuminan e 
beta-lactoglobulina que foram positivas. 

 
Quanto ao diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca para esse paciente, é CORRETO afirmar 

que 
 

A) as IgEs específicas solicitadas e positivas são suficientes para o diagnóstico. 

B) o teste de desencadeamento oral em ambiente hospitalar é necessário. 

C) as IgEs específicas não são associadas a esse tipo de reação. 

D) o prick teste é necessário. 

E) o patch teste é necessário. 
 



QUESTÃO 28: Quanto ao tratamento farmacológico da hipertensão arterial na infância, assinale a 

alternativa CORRETA. 
 

A) A droga anti-hipertensiva inicial de escolha é a amlodipina. O uso de betabloqueadores 
também é possível, e o uso de diuréticos deve ser evitado.  

B) A associação de drogas anti-hipertensivas tem-se mostrado como uma alternativa melhor que 
a monoterapia, para evitar o uso de dose máxima de cada droga.  

C) Deverá ser iniciada, se a criança apresentar PA sistólica ou diastólica acima do percentil 90, 
se não houver resposta após 6 meses de medidas não farmacológicas.  

D) O objetivo é a redução da PA a valores inferiores ao percentil 95, na hipertensão não-
complicada e a redução para valores abaixo do percentil 90, na hipertensão complicada.  

E) O tratamento medicamentoso é indicado apenas na hipertensão sintomática. 
 

QUESTÃO 29: Recém-nascido feminino com 2 horas de vida apresenta desconforto 
respiratório progressivo desde o nascimento. Nasceu de parto vaginal, com 38 semanas de idade 
gestacional, com líquido amniótico meconizado fluido e Apgar no 1º minuto 5 e 5º minuto 7. 
Apresenta cianose periférica, gemência, retrações subcostal e intercostal, taquipneia importante 
e aumento do diâmetro anteroposterior do tórax. 

 
Quanto a essa condição clínica, está CORRETO afirmar que 

 
A) na radiografia de tórax tipicamente, observam-se áreas de atelectasia com aspecto nodular, 

discreto e irregular, contrastando com área de hipoinsuflação.  
B) a gasometria arterial pode mostrar acidose metabólica e respiratória. 

C) não há evidências de que a administração de surfactante possa modificar sua evolução. 

D) raramente pode estar associada à hipertensão pulmonar persistente, o que pode agravar o 

quadro clínico. 

E) apesar da elevada morbidade, apresenta taxa de letalidade em torno de 1 a 5%. 
 

 

QUESTÃO 30: A poliomielite finalmente está próxima à erradicação. Atualmente, está 
presente, apenas, no Afeganistão e Paquistão. Várias medidas estão sendo tomadas com o 
intuito de erradicar a doença e, também, reduzir os casos secundários à neuroconversão do vírus 
vacinal. 

 
Nesse processo, o Brasil, a partir de meados de 2016, modificará seu esquema vacinal para 

 
A) substituição total do uso da vacina oral de vírus vivos atenuados (VOP) trivalente pela de 

vírus inativados (VIP), inclusive nos reforços e nas campanhas vacinais.  
B) substituição da VOP trivalente pela bivalente, com a retirada do poliovírus tipo 2; a terceira 

dose do esquema básico passará a ser com a VIP e não mais a VOP, mantendo, entretanto, os 
reforços com a VOP bivalente.  

C) substituição da VOP trivalente pela bivalente, com a retirada do poliovírus tipo 3, mantendo 
essa vacina bivalente como a terceira dose do esquema básico e nos reforços.  

D) manutenção da VOP trivalente na terceira dose do esquema básico, e o primeiro reforço 
passará a ser com a VIP, mantendo o segundo reforço com a VOP bivalente.  

E) substituição completa da vacina VOP trivalente pela VIP, com exceção das  campanhas 

vacinais. 
 

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

 

QUESTÃO 31: Sobre a assistência ao parto vaginal, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A episiotomia deve ser realizada de rotina nas primíparas e seletiva na multíparas. 

B) A deambulação deve ser estimulada durante o primeiro período do parto. 

C) A dieta deve ser líquida no período pré-parto e zero na fase ativa do trabalho de parto. 



D) A enteróclise deve ser realizada rotineiramente após 8 cm de dilatação cervical, quando a 

bolsa estiver íntegra. 

E) No período expulsivo, a posição de litotomia apresenta vantagens em relação à proteção do 

períneo e resultados perinatais. 
 

QUESTÃO32: No Brasil, quais são as principais causas de morte materna? 
 

A) Aborto e infecções 

B) Infecções e síndromes hipertensivas 

C) Síndromes hipertensivas e hemorragias 
D) Hemorragias e complicações cardiovasculares  
E) Complicações cardiovasculares e aborto 

 

QUESTÃO 33: Qual intervenção é uma forte recomendação para prevenção da pré-eclâmpsia? 
 

A) Repouso domiciliar para gestantes com antecedente de pré-eclâmpsia. 

B) Restrição da ingesta sódio para gestantes normotensas, mas com antecedente familiar de pré-

eclâmpsia. 

C) Suplementação de vitamina E e D para gestantes de baixo nível socioeconômico. 

D) Cálcio em áreas com baixa ingesta desse micronutriente. 

E) Dieta hiperproteica e hipoglicídica para as primigestas. 
 

 

QUESTÃO 34: Em qual das situações abaixo, NÃO se pode realizar aborto previsto em Lei? 
 

A) Menina de 11 anos que não tenha sido forçada ao ato sexual. 

B) Mulher portadora de cardiopatia grave. 

C) Portadora de enfermidade que não possa oferecer resistência ao ato sexual. 

D) Quando causar dano à saúde mental da mulher. 
E) Mulher portadora de deficiência mental, sem discernimento para a prática do ato sexual. 

 

QUESTÃO 35: O uso de sulfato de magnésio no trabalho de parto prematuro (<32 sem) diminui o 

risco neonatal de 
 

A) membrana hialina. 

B) icterícia. 
C) paralisia cerebral.  
D) enterocolite necrosante.  
E) hipotonia. 
 
 

 

QUESTÃO 36 : Quando gestantes ou puérperas com pré-eclâmpsia grave estão utilizando 
sulfato de magnésio, o gluconato de cálcio deve ser mantido à cabeceira em seringa, pronto para 
ser utilizado em casos de depressão ou parada respiratória. Qual é a quantidade e concentração 
de gluconato de cálcio que deve existir nessa seringa? 

 
A) 10ml a 10%  
B) 10ml a 15% 
C) 15ml a 5%  
D) 15ml a 15% 

E) 15 ml a 20% 
 

 

QUESTÃO 37: Em relação às afecções do colo uterino, assinale a alternativa INCORRETA. 



 
A) O ectrópio se manifesta, frequentemente, por aumento da quantidade de muco cervical. 

B) A infecção por Clamídia Trachomatis, na maioria dos casos, acompanha-se de muco turvo e 

ulcerações cervicais.  
C) Eritema e edema cervical com erosões, por vezes confluentes e corrimento abundante, 

caracterizam a infecção pelo herpes simples.  
D) Orifícios glandulares espessados podem ser uma forma de manifestação colposcópica do 

papilomavírus. 

E) A infecção por gonococos comumente provoca secreção purulenta amarelo-esverdeada. 
 

 
QUESTÃO 38: Adolescente de 17 anos queixa-se de nunca ter menstruado. Ao exame físico, 
sua genitália externa é normal para a idade, peso = 58 kg, estatura de 1,64 m e envergadura de 
1,61. A ultrassonografia não identificou útero. Dosagem de FSH = 4,8 mUI/mL.  

O diagnóstico mais provável é 
 

A) Síndrome da insensibilidade aos androgênios. 

B) Disgenesia gonadal. 

C) Septo vaginal transverso. 

D) Puberdade retardada.  
E) Síndrome de Rokitansky. 

 

QUESTÃO 39 No tratamento da dismenorreia, 
 

A) o dispositivo intrauterino de progestagênio é eficaz no tratamento tanto da forma primária 

quanto da secundária.  
B) os medicamentos com maior eficácia no tratamento da forma primária são os anti-

inflamatórios não hormonais e os β-simpaticomiméticos.  
C) os anti-inflamatórios inibidores seletivos da COX-2 são mais eficazes que os não seletivos. 

D) o método considerado padrão-ouro é a ablação do nervo de ligamento útero-sacro. 

E) a pílula combinada é bastante eficaz, porém o anel contraceptivo não parece ser superior ao 

placebo. 
 

 

QUESTÃO 40 Assinale a alternativa que NÃO expressa uma complicação do pneumoperitônio 

realizado com CO2 durante a laparoscopia ginecológica. 
 

A) Redução do retorno venoso 

B) Estimulação simpática 

C) Aumento da pressão em vias aéreas 

D) Taquicardia e arritmia  
E) Alcalose respiratória 

 

 

MEDICINA PREVENTIVA 

 

QUESTÃO 41: Os estudos epidemiológicos são estratégias metodológicas, que a epidemiologia 
utiliza para a elucidação de problemas relativos à saúde de populações. Analise as afirmativas 
abaixo referentes aos estudos de caso-controle e coorte.  

 
I. Ambos são estudos analíticos 

II. Ambos necessitam de um grupo de comparação 

III. Ambos são estudos longitudinais 

IV. Os vieses de recordação são comuns a ambos os tipos de estudo  
V. Ambos são estudos observacionais 



 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Todas estão corretas.  
B) Apenas IV está incorreta. 

C) Apenas II está incorreta. 

D) Apenas III está incorreta. 

E) Existem duas incorretas. 

 

QUESTÃO 42: Incidência e prevalência são conceitos basilares da epidemiologia. Sobre isso, analise 

as afirmativas abaixo:  
 

I. Ambos estão associados ao risco de desenvolvimento de doenças. 
II. Ambos são calculados mediante uma operação matemática denominada de razão.  
III. A prevalência é afetada pela duração da doença. 

IV. O coeficiente de incidência mede a probabilidade de adoecimento.  
V. Ambos são indicadores populacionais. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Todas estão corretas. 

B) Apenas I está incorreta. 

C) Apenas III está incorreta. 

D) Apenas IV está incorreta. 

E) Existem duas incorretas 

 

 

QUESTÃO 43: Surtos e epidemias são variações não esperadas na magnitude da ocorrência de 

doenças. Eles são variações 
 

A) geográficas. 
B) temporais. 

C) pessoais/populacionais. 

D) espaciais. 

E) sazonais. 

 

 

QUESTÃO 44: A validade de um teste é realizada mediante um teste padrão em comparação 
com o novo teste que se pretende validar. Quatro componentes podem ser calculados utilizando 
os falsos positivos, os falsos negativos, os verdadeiros positivos e os verdadeiros negativos.  

A razão entre o número de verdadeiros positivos divididos pelo total de casos é conhecida como 
 

A) sensibilidade. 

B) especificidade. D) valor preditivo negativo. 

C) valor preditivo positivo. E) acurácia. 
 

 

 

 

QUESTÃO 45 Sobre as medidas de tendência central (média, média e moda), analise as afirmativas 

abaixo:  
 

I. Numa distribuição normal, as três medidas concentram-se em um único valor. 

II. Numa distribuição assimétrica, a medida de escolha é a mediana. 

III. O valor que mais aparece é o que corresponde à moda. 



IV.  É possível ter uma distribuição com mais de uma moda. 

V. A média é a medida que apresenta maior consistência matemática. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Todas estão corretas. 

B) Apenas I está incorreta. 

C) II está incorreta.  
D) V está incorreta. 

E) I e III estão incorretas. 
. 

 
QUESTÃO 46 A esperança de vida é um indicador utilizado para mensurar o número médio de 
anos que ainda restam para serem vividos pelos indivíduos. Sobre esse indicador, analise as 
afirmativas abaixo: 

 
I.As mulheres brasileiras apresentam valores mais elevados de esperança de vida ao nascer 

quando comparadas com  
os homens. 

II. A expectativa de vida dos brasileiros está acima de 70 anos.  
III. Quanto mais elevadas são as taxas de crescimento populacional maior a expectativa de 

vida. 

IV. Os estados brasileiros com maiores PIB per capita têm, via de regra, maiores taxas de 

esperança de vida.  
V. A esperança de vida dos brasileiros vem aumentando paulatinamente, nos últimos anos. 

 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Todas estão corretas. 

B) I está incorreta. 

C) II está incorreta. 

D) III está incorreta. 

E) Existem duas incorretas. 
 

 

QUESTÃO 47 Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), compostos por profissionais 
de diferentes áreas do conhecimento, foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência e a 
resolutividade das ações da atenção básica à saúde. As seguintes ocupações médicas podem 
compor a equipe do NASF, EXCETO 

 
A) médico psiquiátrico. 

B) médico ginecologista/obstetra.  
C) médico geriatra. 

D) médico cardiologista. 

E) médico acupunturista. 

 

 

QUESTÃO 48 O sistema de saúde implantado no Brasil, conhecido como SUS, é do tipo 
 

A) Assistência à Saúde. 

B) Seguridade Social. 

C) Seguro Social. 

D) Seguro Social e Assistência à Saúde. 

E) Demanda espontânea. 
 



QUESTÃO 49: A Constituição Federal soletra que “a seguridade social compreende um 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos” à(ao)  

 
I. Saúde. 
II. Previdência Social.  
III. Assistência Social. 

IV.  Moradia.  
V. Saneamento Básico. 

 

Está(ão) CORRETO(S) 
 

A) todos 
B) apenas quatro. 

C) apenas três. 

D) apenas dois. 

E) apenas um. 
 

QUESTÃO 50:  “Saúde é direito de todos e dever do estado” declara a Constituição Federal, no 
artigo 196. Sobre o dever do estado, pode-se inferir que será garantido mediante políticas que 
visem à(ao) 

 

I. produção e distribuição de riquezas.  
II. acesso à terra para plantar e para morar. 

III. acesso à educação. 

IV.  acesso à cultura. 

V. acesso ao esporte e lazer. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Todos os itens estão corretos. 

B) Apenas III está correto. 

C) Apenas I está incorreto. 

D) Apenas II está incorreto. 

E) Existem dois incorretos. 
 


