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 ACESSO DIRETO

1. Este caderno consta de 50 questões objetivas, assim distribuídas: Clínica 
Cirúrgica, Clínica Médica, Medicina Preventiva e Social, Obstetrícia e 
Ginecologia e Pediatria.

2. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se 
apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum 
defeito dessa natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro 
exemplar.

3. Não é permitida a consulta a pessoas, livros, dicionários, apostilas ou a 
qualquer outro material.

4. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma 
é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta 
assinalada na prova.

5.  Transfira as respostas para o cartão, observando atentamente a numeração das 
questões.

6.  No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de 
tinta PRETA ou AZUL, preenchendo-se integralmente o alvéolo, 
rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.

 7.   Esta prova tem a duração de quatro horas, incluindo o tempo destinado à 
coleta de impressão digital, às instruções e à transcrição das respostas 
para o cartão-resposta.

 8. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem 
decorridas duas horas de prova e poderá levar o caderno de questões 
somente no decurso dos trinta minutos anteriores ao horário determinado 
para o término da prova.

 9.  AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA  AO APLICADOR DE PROVA.

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A laparotomia exploradora no atendimento ao politraumati-
zado é contraindicada na presença de:

(A) trauma  abominal  fechado,  hipotensão  e  sinais  de
sangramento abdominal.

(B) ferimento abdominal penetrante e hipotensão.

(C) trauma abdominal fechado com FAST negativo.

(D) peritonite.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O triângulo de Hesselbach situa-se no assoalho do canal
inguinal. Seus limites anatômicos são:

(A) anel  inguinal  profundo  medialmente,  espinha  ilíaca
ântero superior direita lateralmente, ligamento de Co-
oper inferiormente.

(B) músculo reto medialmente, ligamento inguinal inferi-
ormente, superior e lateralmente pelos vasos epigás-
tricos profundos.

(C) arco do músculo transverso superiormente,  medial-
mente pela fascia transversalis,  superiormente pelo
anel inguinal profundo.

(D) anel inguinal superficial lateralmente, músculo trans-
verso medialmente, ligamento inguinal lateral e inferi-
ormente.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São características radiológicas do megaesôfago Grupo III:

(A) grande retenção do contraste, atonia, dolicomegae-
sôfago.

(B) moderado aumento do calibre,  ondas terciárias,  hi-
pertonia do esôfago inferior.

(C) grande aumento do calibre, atividade motora reduzi-
da ou inaparente, hipotonia do esôfago inferior.

(D) atonia, ondas terciárias, esôfago alongado e dobrado
sobre a cúpula diafragmática.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na colecistite aguda:

(A) os cálculos pigmentares são mais prevalentes, a ul-
trassonografia confirma o diagnóstico e o empiema
da vesícula é a complicação mais frequente.

(B) os cálculos de colesterol são mais prevalentes, o si-
nal de Murphy confirma o diagnóstico e a perfuração
da vesícula é a complicação mais frequente.

(C) os cálculos pigmentares são mais prevalentes, a ul-
trassonografia confirma o diagnóstico e a perfuração
da vesícula é a complicação mais frequente.

(D) os cálculos de colesterol são mais prevalentes, o si-
nal de Murphy confirma o diagnóstico e o empiema
da vesícula é a complicação mais frequente.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São  recomendações  na  colecistectomia  vídeo-laparos-
cópica:

(A) o paciente pode ser operado em posição de semilito-
tomia, o pneumoperitônio utiliza CO2 e são utilizados
quatro trocateres de 10 e 5 mm.

(B) o paciente pode ser operado em posição de decúbito
dorsal  horizontal,  o  pneumoperitônio  utiliza  CO2 e
são utilizados três trocateres de 10 e 5 mm.

(C) o paciente pode ser operado em posição de semilito-
tomia, o pneumoperitônio utiliza O2 e são utilizados
quatro trocateres de 10 e 5 mm.

(D) o paciente pode ser operado em posição de decúbito
dorsal horizontal, o pneumoperitônio utiliza O2 e são
utilizados três trocateres de 10 e 5 mm.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A manobra de Cattell representa o descolamento:

(A) da goteira parieto-cólica direita.

(B) da cabeça pancreática.

(C) da região íleo-ceco-apêndico-cólica.

(D) do duodeno.
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico hipotético a seguir.

Paciente de 28 anos, grávida de 30 semanas, apresentou
quadro de dor e empastamento de panturrilha esquerda e
edema volumoso do membro, atingindo inclusive a coxa es-
querda. Refere dor e certa cianose quando os membros infe-
riores (mmii) estão pendentes e melhoram com a elevação
dos mmii. Foi atendida no pré-natal e a obstetra indicou sua
internação. Solicitou um tipo de exame de imagem e diag-
nosticou uma flegmasia alba dolens, sendo prontamente me-
dicada. 

Considerando a situação hipotética descrita, defina, res-
pectivamente, 1) o exame a ser solicitado; 2) o que é fleg-
masia alba dolens; 3) a medicação inicial a ser prescrita;
4) a medicação sequencial; 5) o provável diagnóstico etio-
lógico:

(A) 1) ecodopler vascular venoso do membro; 2) trom-
bose venosa profunda ilíaca femoral com compro-
metimento capilar; 3) Xarelto (rivaroxabana) inicial-
mente;  4)  warfarina  (Marevan)  por  cerca  de  um
ano; 5) síndrome de Klippel-Trenauney.

(B) 1) arteriografia femoral; 2) trombose venosa femo-
ral  sem  comprometimento  capilar;  3)  heparina
sódica por infusão endovenosa em bolus; 4) segui-
da de Xarelto por seis meses; 5) síndrome da cimi-
tarra.

(C) 1) ecodopler vascular venoso; 2) trombose venosa ilíaca
femoral sem comprometimento capilar; 3) heparina sódi-
ca endovenosa diluída em soro fisiológico e administrada
por bomba de infusão; 4) heparina sódica subcutânea ou
heparina de baixo peso molecular enquanto durar a gra-
videz e a amamentação por cerca de seis meses; 5) sín-
drome de Cockett-May-Turner.

(D) 1) flebografia femoral; 2) trombose venosa femoral
sem comprometimento capilar; 3) heparina de bai-
xo peso molecular; 4) seguida da mesma medica-
ção por cerca de seis meses; 5) síndrome de Eh-
lers-Danlos.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No pneumotórax espontâneo, a conduta no primeiro epi-
sódio é:

(A) drenagem de tórax fechada.

(B) pneumectomia.

(C) entubação e ventilação mecânica.

(D) punção pleural.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A utilização do soro fisiológico gota a gota retal é indicado:

(A) no volvo sigmoide.

(B) na trombose mesentérica.

(C) no fecaloma.

(D) no câncer de reto.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para o diagnóstico do trauma de bexiga é relevante o saber se
o paciente apresentou quadro clínico de:

(A) anemia.

(B) hematúria.

(C) fratura coluna.

(D) leucocituria.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente diabético e hipertenso, que foi submetido a
angioplastia coronariana eletiva e implante de stent farma-
cológico, deve usar dupla antiagregação plaquetária por,
no mínimo:

(A) 3 meses.

(B) 6 meses.

(C) 9 meses.

(D) 12 meses.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para paciente do sexo masculino, de 60 anos, hiperten-
so e diabético, com LDL = 195 mg/dL, triglicérides = 300
mg/dL e PA = 140x90 mmHg, a conduta mais eficaz é
prescrever: 

(A) fibrato.

(B) mudança do estilo de vida. 

(C) estatina e mudança do estilo de vida.

(D) fibrato e mudança do estilo de vida.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para paciente do sexo feminino, de 68 anos, portadora de
hipertensão  arterial  sistêmica  e  estenose  aórtica  grave,
que refere episódios recentes de síncope, a conduta tera-
pêutica é:

(A) realizar cateterismo cardíaco e cirurgia valvar.

(B) acompanhar clinicamente. 

(C) implantar marca-passo.

(D) realizar semestralmente ecodopplercardiograma.
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo feminino, de 56 anos, IMC = 35 kg/m2, cir-
cunferência abdominal de 90 cm, antecedente de hiperten-
são arterial primária em tratamento medicamentoso. Traz re-
sultado de exames solicitados na unidade básica de saúde:
CT = 100 mg/dL, LDL = 90MG/DL, HDL = 40 mg/dL, triglicéri-
des = 250 mg/dL, GJ = 110 mg/dL e HBA1C = 5,8%.

Pela análise da história clínica e exames laboratoriais, a
paciente apresenta:

(A) síndrome metabólica. 

(B) diabetes mellitus tipo 2.

(C) dislipidemia mista. 

(D) obesidade grau 3.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando a etiopatogenia da doença ulcerosa péptica
gastroduodenal, sabe-se que: 

(A) os principais fatores etiológicos das úlceras gástricas
são a infecção pelo  Helicobacter pylori e o uso de
anti-inflamatórios não hormonais. 

(B) um dos mecanismos de indução de ulceração gástri-
ca pelo Helicobacter pylori é a hipossecreção ácida. 

(C) o  Helicobacter  pylori é  uma bactéria  Gram-positiva
produtora de urease que coloniza a mucosa gástrica.

(D) a minoria das úlceras gástricas e duodenais, nos dias
de hoje, estão relacionadas com a infecção pelo He-
licobacter pylori.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre as propriedades dos anticoagulantes orais inibidores
diretos (NACOs), sabe-se que:

(A) a dose depende do peso do paciente. 

(B) apresentam uma incidência levemente maior de san-
gramentos graves. 

(C) sofrem interferência de alimentos ricos em cálcio.

(D) a monitorização laboratorial é desnecessária.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher de 60 anos, diabética há doze anos e hipertensa há
cinco.  Na  avaliação  laboratorial,  observam-se:  creatinina
1,5 mg/dL (filtração glomerular estimada pelo CKD-EPI de
35 mL/minuto) e albuminúria de 140 mg/g.

Considerando  a  classificação  da  doença  renal  crônica,
essa paciente está na categoria: 

(A) G3b A1 

(B) G2 A1 

(C) G3b A2

(D) G3a A2 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher de 70 anos é levada à emergência médica imediata-
mente após episódio de queda ao solo. Na emergência, es-
tava lúcida, afásica, hemiplégica à direita, ritmo de pulso re-
gular e ausculta de vasos do pescoço com sopro em caróti-
da esquerda. RM mostra-se normal, exceto por sinal de res-
trição na difusão. 

Qual é o diagnóstico provável e que conduta deve ser a
primeira a ser considerada nesse caso?

(A) AVC isquêmico agudo ─ considerar o uso de AAS ou
clopidogrel.

(B) AVC isquêmico  agudo  por  embolia  cardiogênica  ─
considerar anticoagulação plena e imediata.

(C) Infarto cerebral extenso ─ sem possibilidade de fibri-
nólise pelo risco de transformação hemorrágica.

(D) AVC isquêmico agudo por tromboembolismo ─ consi-
derar protocolo para trombólise.
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▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo feminino, de 37 anos, é avaliada em uma
unidade de emergência com história de tosse com secreção
amarelada,  febre  baixa  vespertina,  mal-estar  e  perda  de
peso (cinco quilos) em 18 dias. Há três dias, iniciou dor forte
em pontada em base do hemitórax direito, ventilatório de-
pendente com irradiação para ombro direito.  Apresenta-se
lúcida, com temperatura axilar de 37,8 °C, frequência respi-
ratória de 28 incursões por minuto (SAT O2 = 95%), pressão
arterial igual a 130 x 70 mmHg, normocárdica, com ausculta
pulmonar evidenciando em hemitórax direito: diminuição da
expansibilidade em base,  submacicez em base,  murmúrio
vesicular e frêmito toracovocal abolido em base direita. Trou-
xe hemograma realizado há um dia com parâmetros dentro
da normalidade e uma radiografia de tórax que mostrou ve-
lamento de dois terços do hemitórax direito. Veja a figura a
seguir.

A toracocentese evidenciou líquido amarelo citrino, exsudati-
vo, segundo os critérios de LIGHT, 90% de linfócitos, 12%
de neutrófilos e 8% de eosinófilos; raros mesoteliócitos; ade-
nosina deaminase de 97 UI/L; glicose pleural 80 mg/dl; cito-
logia  oncótica negativa;  pesquisa direta de  bacilos álcool-
ácido resistente negativa no material.

Após análise do caso descrito, a principal hipótese diag-
nóstica para esta paciente é:

(A) tuberculose pleural. 

(B) derrame parapneumônico complicado. 

(C) linfoma de Hodking. 

(D) embolia pulmonar.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A artrite  reumatoide  é  caracterizada  por  uma  poliartrite
crônica, associada a manifestações sistêmicas. Nesta en-
fermidade,  quais  são  as  manifestações  extra-articulares
consideradas mais frequentes?

(A) Nódulos reumatoides e síndrome de Sjogren secundária.

(B) Hemorragia alveolar e glomerulonefrite.

(C) Vasculite coronariana e mononeurite múltipla.

(D) Vasculite leucocitoclástica e pancreatite autoimune.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de cinco anos deixou de frequentar o Centro Mu-
nicipal de Educação Infantil (CMEI) por estar com varicela.
A mãe deve ser informada de que a criança poderá retor-
nar ao CMEI quando:

(A) completar 14 dias após o início da febre.

(B) completar 14 dias após o surgimento das vesículas. 

(C) todas as lesões evoluírem para crostas.

(D) houver a defervescência da febre.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente, do sexo masculino, de 56 anos, terminou o trata-
mento de hanseníase com poliquimioterapia multibacilar há
um mês. Apresenta diabetes mellitus, em uso de metformina
e insulina. Há cinco dias, surgiram nódulos eritematosos do-
lorosos nas pernas e no tronco, além de febre e mal-estar.
Não há sinais de neurite, orquite, lesões oculares ou edema
em mãos e pés. 

Considerando esse quadro clínico, qual é a conduta a ser
adotada?

(A) Reiniciar a poliquimioterapia multibacilar.

(B) Prescrever talidomida.

(C) Prescrever corticoide tópico de alta potência.

(D) Prescrever prednisona 1 mg/kg/dia.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o Guia de Vigilância em Saúde, do Ministério da
Saúde, qual grupo populacional possui maior vulnerabili-
dade para adoecer por tuberculose?

(A) Indígenas.

(B) Privados de liberdade.

(C) Pessoas que vivem com HIV/Aids.

(D) Pessoas em situação de rua.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual  é  a  dose  recomendada de  penicilina  G benzatina
para o tratamento de sífilis latente com duração ignorada?

(A) 2,4 milhões UI, intramuscular, semanal por três se-
manas. Dose total: 7,2 milhões UI.

(B) 2,4 milhões UI, intramuscular, dose única (1,2 milhão
UI em cada glúteo).

(C) 2,4 milhões UI, intramuscular, semanal por duas se-
manas. Dose total: 4,8 milhões UI.

(D) 1,2 milhões UI, intramuscular, dose única.
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▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

Em  um  estudo  hipotético,  pesquisadores  acompanharam
200 indivíduos por um período de 20 anos, sendo que, no
início  do  período  de  acompanhamento,  nenhum  paciente
apresentava câncer de bexiga. Cem pacientes fumaram du-
rante todo o período observado, ao passo que os 100 res-
tantes não o fizeram. Após 20 anos, foi realizada cistoscopia
em todos os participantes do estudo, a qual identificou 80
casos de câncer de bexiga entre os fumantes e 20 casos en-
tre os não fumantes.

De acordo com o estudo hipotético apresentado, o risco
relativo de câncer de bexiga em fumantes é de:

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 8

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino, de 63 anos, trabalhador rural,
procedente da Bahia, apresenta lesões vegetantes, verruco-
sas, de base eritematosa com pontos enegrecidos no braço
direito. Exame histopatológico revelou células arredondadas,
de contornos nítidos, de cor castanho-escuro, identificadas
como corpos escleróticos. Microcultivo identificou Fonseca e
a pedrosoi como agente etiológico.

Qual é o diagnóstico do paciente?

(A) Cromomicose.

(B) Esporotricose.

(C) Paracoccidioidomicose.

(D) Tinea corporis.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato a seguir.

Um paciente de 59 anos, agrônomo, apresenta nódulo erite-
matoso com telangiectasias e superfície perlácea na fronte.
O médico da Unidade Básica de Saúde o encaminhou ao
dermatologista e explicou que se trata do câncer mais co-
mum no Brasil.

De acordo com essas informações, qual é o diagnóstico
deste paciente?

(A) Queratoacantoma.

(B) Carcinoma espinocelular.

(C) Melanoma.

(D) Carcinoma basocelular.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual doença é indicativa da síndrome da imunodeficiência
adquirida (Aids)?

(A) Hanseníase virchowiana.

(B) Leishmaniose cutânea difusa.

(C) Histoplasmose disseminada.

(D) Tuberculose pulmonar.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A medida da frequência de óbitos por determinada causa
entre membros de uma população atingida por essa doen-
ça define:

(A) a taxa de ataque.

(B) o risco atribuível.

(C) a taxa de mortalidade.

(D) a taxa de letalidade.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É crescente o número de pacientes que realizam trata-
mento com drogas inibidoras do fator de necrose tumoral
alfa (anti-TNF alfa). Nesse grupo de pacientes, qual é a
conduta recomendada?

(A) Realizar prova tuberculínica dois meses após o início
do tratamento.

(B) Administrar vacinas com componentes vivos atenua-
dos na vigência do tratamento.

(C) Contraindicar  a  droga  em pacientes  com infecção
ativa.

(D) Administrar isoniazida nos primeiros seis meses de
tratamento.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em mulher na menacme em amenorreia, a ausência de
sangramento, após a administração de posologia adequa-
da de estrógenos e progestágenos, sugere:

(A) falência ovariana. 

(B) fator hipofisário. 

(C) lesão hipotalâmica. 

(D) fator uterino.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para avaliação da reserva ovariana, é contraindicado soli-
citar: 

(A) dosagem do hormônio folículo estimulante. 

(B) dosagem do hormônio antimülleriano. 

(C) dosagem da inibina-A. 

(D) contagem de folículos antrais.
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▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tuberculose genital ocorre com maior frequência

(A) no ovário. 

(B) na tuba. 

(C) no endométrio. 

(D) na vulva.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a origem das artérias ovarianas?

(A) Ambas surgem da aorta. 

(B) À direita da aorta e à esquerda da artéria renal es-
querda. 

(C) À direita  da artéria  renal  direita  e à  esquerda da
aorta. 

(D) Ambas se ramificam das artérias renais.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os fatores de risco para o câncer de mama, aquele
que apresenta o menor risco relativo (RR) é:

(A) nuliparidade. 

(B) mãe ou irmã com câncer de mama na pré-menopausa. 

(C) portadoras de mutação BRCA1-2. 

(D) terapia hormonal por mais de cinco anos.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os tempos do mecanismo de parto ocorre na seguinte se-
quência:

(A) descida, insinuação, desprendimento.

(B) insinuação, descida, desprendimento.

(C) encaixe, desprendimento, nascimento.

(D) descida, encaixe, nascimento.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a vacina contraindicada no período gestacional?

(A) Influenza. 

(B) Tríplice bacteriana. 

(C) BCG. 

(D) Hepatite B.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  exame  perfil  biofísico  fetal  proposto  por  Manning
(1982), qual é a variável desconsiderada para pontuação?

(A) Presença de movimentos respiratórios fetais. 

(B) Avaliação do tônus fetal. 

(C) Presença de desaceleração cardíaca fetal. 

(D) Avaliação do líquido amniótico.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A conduta terapêutica na mola completa, com útero ao ní-
vel da cicatriz umbilical, segue a sequência:

(A) dilatação do colo e esvaziamento molar.

(B) aplicação endovenosa de ocitócitos, endovaginal de
misoprostol e esvaziamento molar.

(C) indução com misoprostol e esvaziamento molar.

(D) aplicação intramuscular de metilergonovina, seguido
de esvaziamento molar.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É condição de aplicabilidade de fórceps:

(A) desproporção céfalo-pélvica. 

(B) bolsa amniótica íntegra. 

(C) dilatação do colo uterino entre 8 e 10 cm. 

(D) apresentação +2 de De Lee.
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Leia o caso clínico a seguir para responder às questões de 41 a 43.

A.C.S., de 11 anos, vem à consulta com queixa de “cansaço”. Mãe refere que o paciente evita ajudar nas atividades diárias da
casa, dizendo-se sempre “cansado”. A mãe observa o filho sempre deitado ou sentado, fazendo uso de dispositivos eletrônicos.
Acha que ele apresenta sonolência excessiva. Tenta inserir alimentação que aprendeu ser saudável, mas o filho a rejeita. Ao exa-
me físico, apresenta peso de 56 kg, estatura de 150 cm, índice de massa corporal (IMC) 24,9 kg/m².

O gráfico a seguir apresenta a curva para IMC baseado no sexo e na idade.

Disponível em: WHO Grwht reference data for 5-19 years. 2007:<http://www.who_int/growtheref/en/>. Acesso em: 25 fev. 2017.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base no relato do caso clínico e no gráfico, qual é o
diagnóstico para esse paciente?

(A) Desnutrição.

(B) Eutrofia.

(C) Sobrepeso.

(D) Obesidade.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os exames que deverá ser solicitado ao paciente
está o lipidograma. Com base nesse exame, o garoto re-
ceberá o diagnóstico de hiperlipidemia somente se, no li-
pidograma, o colesterol total for:

(A) ≥ 150 mg/dL.

(B) entre 151 e 169 mg/dL.

(C) ≥ 170 mg/dL.

(D) ≥ 200 mg/dL.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pela queixa  de  sonolência  excessiva,  a  conduta  a  ser
adotada é:

(A) orientar  a  mãe de que se trata  de comportamento
normal  de adolescente  e  irá  passar  à  medida  que
ele amadurecer. 

(B) indicar polissonografia.

(C) orientar a mãe a retirar os dispositivos eletrônicos e
só os devolver quando o filho ajudar nas atividades
domésticas.

(D) indicar câmara hiperbárica.
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▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dada a importância  do aleitamento materno no cresci-
mento e desenvolvimento do lactente, foram criadas leis
trabalhistas que protegem a nutriz trabalhadora.  Assim,
para evitar o desmame precoce, é importante orientar a
mulher que amamenta quanto ao direito de

(A) licença-maternidade obrigatória de seis meses, seja
ela trabalhadora de empresa pública, seja privada.

(B) cinco  descansos especiais, de meia hora cada um,
durante a jornada de trabalho, para amamentar seu
filho, até que ele complete seis meses de idade.

(C) permanência  com seu  bebê para  amamentá-lo  até
que ele complete seis meses de idade, no caso de a
mãe ser presidiária.

(D) permanência  no emprego desde a confirmação da
gravidez até  cinco meses após o parto,  exceto  se
houver demissão por justa causa.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A doença bacteriana mais frequente na infância e a prin-
cipal causa de prescrição de antibióticos em pediatria é:

(A) otite média aguda.

(B) amigdalite.

(C) sinusite.

(D) meningite.

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões de
46 a 48.

Paciente de 12 anos com quadro de febre de 39 ºC há seis
dias, além de cefaleia, mialgia e artralgia. Ontem, a febre
cessou e iniciaram-se vômitos e dor abdominal. Sem outras
queixas. Ao exame físico, tem dor abdominal à palpação,
de forte intensidade, além de hepatomegalia com fígado a 3
cm do rebordo costal direito. Frequência cardíaca de 80 ba-
timentos por minuto, pulso cheio,  pressão arterial  110x70
mmHg, frequência respiratória de 15 incursões respiratórias
por minuto. Sem outras alterações.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pela história e exame físico apresentados, trata-se de um
adolescente com dengue do grupo:

(A) A

(B) B

(C) C

(D) D

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A conduta para o caso apresentado de acordo com as re-
comendações atuais do Ministério da Saúde do Brasil é:

(A) prescrever paracetamol, orientar repouso, iniciar hidra-
tação oral (regra de Holliday Segar acrescido de 3%),
sendo 1/3 de soro de reidratação oral e o restante com
água, sucos e chás.  Preencher “cartão de dengue”,
notificar e liberar para o domicílio. Orientações quanto
a sinais/sintomas de alarme. Agendar retorno para re-
avaliação.

(B) prescrever  paracetamol,  solicitar  exames  comple-
mentares,  iniciar  hidratação oral  (regra de Holliday
Segar acrescido de 3%), sendo 1/3 de soro de reidra-
tação  oral  e  o  restante  com  água,  sucos  e  chás.
Preencher “cartão de dengue”, notificar, liberar para o
domicílio.  Orientações quanto  a  sinais/sintomas de
alarme. Agendar retorno para reavaliação diária.

(C) iniciar reposição volêmica com 10 mL/kg de soro fisioló-
gico na primeira hora, repetir a avaliação clínica e fazer
nova expansão com soro fisiológico a 0,9%, 10 mL/kg
na segunda hora. Acompanhamento em leito de inter-
nação por no mínimo 48 horas com reavaliação cons-
tante. Realizar hemograma completo, albumina sérica e
transaminases, radiografia de tórax, ultrassonografia de
abdome e exames específicos para o diagnóstico de
dengue. A partir da segunda hora, conduzir conforme a
evolução do quadro e resultados de exames. Prescre-
ver paracetamol. Notificar.

(D) iniciar reposição volêmica com 20 mL/kg de soro fisioló-
gico a 0,9% em 20 minutos. Reavaliação clínica de 15 a
30 minutos. Monitorização contínua. Repetir a expan-
são até três vezes,  se necessário. Acompanhamento
em leito de terapia intensiva. Realizar hemograma com-
pleto, albumina sérica e transaminases, radiografia de
tórax, ultrassonografia de abdome e exames específi-
cos para o diagnóstico de dengue. Conduzir conforme a
evolução do quadro e resultados de exames. Notificar.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os exames  específicos  para  o  diagnóstico  de  dengue
são pesquisa de anticorpos IgM por testes sorológicos
(ELISA); pesquisa de vírus (tentativa de isolamento viral);
pesquisa de genoma do vírus dengue (RT-PCR); pesqui-
sa de antígeno NS1; ou ainda estudo anatomopatológico
seguido de pesquisa de antígenos virais por imunohisto-
química. Para o paciente em questão, se for necessária a
solicitação  de  exame  para  confirmação  laboratorial,  o
exame a ser solicitado para dengue, nesse momento, é:

(A) sorologia ELISA IgM.

(B) pesquisa de antígeno NS1.

(C) isolamento viral.

(D) RT-PCR.
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Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
49 e 50.

Paciente de quatro anos com história de febre de início há
três dias, hiporexia, irritabilidade. Evoluiu no segundo dia
de doença com vômitos e cefaleia. Hoje apresentou crise
convulsiva tônico-clônica generalizada quando estava no
pronto-socorro de um hospital terciário aguardando consul-
ta (foi encaminhado da unidade básica de saúde para rea-
lizar exames complementares). Ao exame físico, o médico
identificou a convulsão e tratou-a com diazepam endoretal.
A crise convulsiva cessou. Foi administrado também dipiro-
na via oral para controle da febre (39,8 ºC) e feito acesso
venoso periférico para administração de soro de manuten-
ção para manter acesso venoso. Chamou atenção ao exa-
me físico o fato de o paciente apresentar rigidez de nuca.
Realizou tomografia computadorizada de crânio cujo laudo
foi de normalidade. Procedeu-se então à punção lombar
da criança cujo resultado foi o que segue:
leucócitos: 21.000/mm³, 80% de neutrófilos e 20% de linfóci-
tos. Glicorraquia 21 mg/100mL, proteínas 200 mg/100mL.
Ainda sem resultado de bacterioscopia e cultura.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O paciente do caso relatado tem meningite

(A) viral.

(B) bacteriana.

(C) tuberculosa.

(D) herpética.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tratamento antimicrobiano empírico inicialmente pres-
crito para tratar a meningite desse paciente deve ser:

(A) oseltamivir.

(B) ceftriaxona.

(C) rifampicina.

(D) aciclovir.
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