
EDITAL n. 032/2017

RESIDÊNCIA MÉDICA  2018

15/11/2017

 ACESSO DIRETO

1. Este caderno consta de 100 questões objetivas, assim distribuídas:
Clínica Cirúrgica, Clínica Médica, Medicina Preventiva e Social,
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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 t inta AZUL ou PRETA, 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
para o cartão-resposta.

 8. Você só estará autorizado a retirar-se definitivamente da sala e do 
prédio após terem decorridas três horas de prova e mediante 
autorização do aplicador de prova.

 9. AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA  AO APLICADOR DE
PROVA.
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um homem é submetido a by-pass aortofemoral  eletivo
devido a dor em repouso. Durante o isolamento circunfe-
rencial da artéria femoral profunda esquerda, o cirurgião
depara-se com um sangramento venoso significativo entre
os ramos das artérias femorais profunda e superficial.  A
causa mais provável do sangramento é uma lesão da

(A) veia circunflexa femoral lateral.

(B) veia pudenda externa.

(C) confluência da veia femoral comum.

(D) veia femoral profunda.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um homem de 68 anos apresenta-se com uma grande úl-
cera sobre o maléolo medial esquerdo, com edema signi-
ficativo do membro inferior. A úlcera é muito dolorosa e
esteve presente nos últimos seis meses. Está aumentan-
do de tamanho, não obstante a terapia compressiva com
bota de Unna. O índice tornozelo-braquial (ITB) esquerdo
é de 0,30. 

Qual é a melhor conduta, nesse momento?

(A) Antibióticos orais.

(B) Curativo com saf-gel.

(C) Safenectomia interna.

(D) Arteriografia do membro inferior.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O trauma duodenal penetrante, que resulta em lesão intra-
peritoneal exclusiva, está localizado no segmento

(A) descendente.

(B) transverso.

(C) superior.

(D) ascendente.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma vítima de acidente automobilístico (colisão frontal en-
tre carros de mesmo porte) recebe o atendimento inicial
hospitalar e é diagnosticada com trauma cranioencefálico
grave (Glasgow = 6). Após ressuscitação volêmica e ob-
tenção  de  via  aérea  definitiva,  está  sendo  mantida  em
ventilação mecânica. Entretanto, logo após o exame se-
cundário, o médico percebe que o paciente começa a ficar
hipotenso. A principal causa da hipotensão, neste cenário,
está relacionada à

(A) hemorragia oculta não detectada no exame inicial.

(B) hipocapnia induzida pela ventilação mecânica.

(C) diminuição da pressão de perfusão cerebral.

(D) poliúria secundária a diabetes insipidus.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando  as  alterações  fisiológicas  da  gestação,  a
melhor  opção  para  tratamento  inicial  da  hipotensão em
gestante de último trimestre, vítima de trauma abdominal
fechado, é a administração de

(A) vasopressores.

(B) hemoderivados.

(C) coloides.

(D) cristaloides.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tamponamento com balão é medida terapêutica salva-
dora na hemorragia digestiva alta por varizes de esôfago.
Neste contexto, a insuflação correta do balão de Sengs-
taken-Blakemore é feita com

(A) água, sendo 300 ml no balão esofágico e 30 mmHg
no gástrico.

(B) ar, sendo 30 mmHg no balão esofágico e 300 ml no
gástrico.

(C) água, sendo 30 mmHg no balão esofágico e 300 ml
no gástrico.

(D) ar, sendo 300 ml no balão esofágico e 30 mmHg no
gástrico. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ilustração a seguir refere-se à alternativa técnica para o
tratamento da hipertensão portal.

A operação ilustrada representa uma

(A) anastomose porto sistêmica seletiva, com pouca re-
percussão no gradiente pressórico portal e apropria-
da a situações eletivas.

(B) desconexão  ázigo-portal,  com  grande  repercussão
no gradiente pressórico portal e apropriada a situa-
ções emergenciais.

(C) anastomose porto sistêmica não seletiva, com gran-
de  repercussão  no  gradiente  pressórico  portal  e
apropriada a situações emergenciais.

(D) desconexão ázigo-portal, com pouca repercussão no
gradiente pressórico portal e apropriada a situações
eletivas.

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
08 e 09.

Paciente, vítima de queda de três metros de altura, dá en-
trada em unidade de emergência  com palidez  cutâneo-
mucosa, dor abdominal, frequência cardíaca de 130 bati-
mentos por minuto, pressão de pulso em 2 mmHg, com
confusão mental. Segundo a acompanhante, pesa 100 kg.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que medida está indicada do ponto de vista circulatório? 

(A) Infusão de 1000 ml de solução cristaloide.

(B) Infusão de 2000 ml de solução cristaloide.

(C) Infusão de 1000 ml de concentrado de hemácias.

(D) Infusão de 2000 ml de concentrado de hemácias.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que medida diagnóstica está indicada? 

(A) Tomografia computadorizada.

(B) Ultrassonografia portátil. 

(C) Ressonância magnética.

(D) Radiografia de abdome.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual dos tipos de nódulos hepáticos tem maior possibili-
dade de indicar tratamento cirúrgico? 

(A) Adenoma.

(B) Hemangioma.

(C) Hiperplasia nodular focal.

(D) Cisto.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No processo de cicatrização, as primeiras células a migra-
rem para a ferida são os

(A) mastócitos.

(B) leucócitos polimorfonucleares.

(C) macrófagos.

(D) linfócitos T.
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▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As queimaduras atingem cerca de 1.000.000 de brasilei-
ros  todo  ano.  No  primeiro  atendimento,  pacientes  com
queimadura deverão receber, obrigatoriamente:

(A) atendimento inicial  baseado no ABCDE do trauma,
hidratação volumosa, analgesia intramuscular e mo-
nitoramento.

(B) atendimento inicial baseado no ABCDE, conforme pre-
conizado pelo ATLS e BLS, hidratação de acordo com
a fórmula de Parkland, analgesia venosa e monitora-
mento.

(C) atendimento  inicial  baseado  no  ABCDE,  conforme
preconizado pelo ATLS e BLS, hidratação volumosa,
oxigenioterapia e monitoramento.

(D) atendimento inicial baseado no ABCDE, conforme pre-
conizado no ATLS e BLS, analgesia subcutânea e en-
caminhamento  imediato  para  a  equipe  de  cirurgia
plástica.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A instalação de bloqueio no neuroeixo com bupivacaína
obedece à seguinte sequência:

(A) bloqueio térmico, bloqueio simpático, bloqueio motor,
bloqueio sensitivo. 

(B) bloqueio térmico, bloqueio simpático, bloqueio sensi-
tivo, bloqueio motor. 

(C) bloqueio simpático, bloqueio térmico, bloqueio sensi-
tivo, bloqueio motor. 

(D) bloqueio simpático, bloqueio térmico, bloqueio motor,
bloqueio sensitivo. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais dos anestésicos a seguir pertencem ao grupo éster?

(A) Lidocaína, cocaína e ropivacaína.

(B) Lidocaína, bupivacaína e ropivacaína.

(C) Cocaína, procaína, tetracaína.

(D) Cocaína, bubivacaína e levo-bupivacaína.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com relação  às  neoplasias,  o  tumor  pulmonar  benigno
mais comum é o

(A) adenoma.

(B) fibroma.

(C) teratoma.

(D) hamartoma.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a cardiopatia congênita que está mais associada
aos portadores da síndrome de Down?

(A) Transposição das grandes artérias (TGA).

(B) Defeito do septo atrioventricular total (DSAVT).

(C) Tetralogia de Fallot (T4F).

(D) Dupla via de saída do ventrículo direito (DVSVD).

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O câncer colorretal vem ocupando uma posição de desta-
que no atual cenário da oncologia. Sua incidência vem au-
mentando gradativamente nos últimos anos. A síndrome
de Lynch (HNPCC), descrita mais recentemente, merece
uma atenção especial por apresentar características pró-
prias. Considera-se então que, no HNPCC,

(A) a incidência de tumores de reto é alta.

(B) a incidência de células indiferenciadas tem aumenta-
do, porém a curva de sobrevida é favorável.

(C) os estudos mostraram que o defeito genético está no
gene APC ou no gene reparador.

(D) o tumor mais comumente associado, além do tumor
colorretal, é o de mama.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É uma característica epidemiológica ou clínica de pacien-
tes portadores de diverticulite aguda:

(A) a doença tem fator genético como causa.

(B) a terceira década de vida é comumente mais afetada.

(C) o sangramento retal vivo é comum.

(D) a maioria dos casos é tratada clinicamente.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente com quadro de bexiga neurogênica após trauma
raquimedular apresenta esvaziamento vesical incompleto.
Qual das técnicas de drenagem vesical tem menor taxa de
infecção urinária? 

(A) Cateter vesical de demora. 

(B) Cistostomia suprapúbica. 

(C) Cateterismo intermitente limpo. 

(D) Uripen (sonda acoplada ao preservativo). 
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▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o principal neurotransmissor periférico responsável
pelo relaxamento da musculatura lisa dos corpos caverno-
sos e pela ereção? 

(A) Acetilcolina. 

(B) Óxido nítrico. 

(C) Cálcio. 

(D) GMP cíclico. 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O exame físico é uma arte frequentemente negligenciada
na cardiologia. Dos diagnósticos que podem ser determi-
nados no exame físico, 

(A) a queda superior  a  10 mmHg na pressão sistólica
com a inspiração (pulso paradoxal)  é  indicativa  de
obstrução arterial grave. 

(B) a ascensão abrupta do pulso carotídeo com queda
rápida (pulso martelo d’água) é uma característica de
estenose aórtica. 

(C) a presença de lesões de Janeway (hemorragias indo-
lores nas palmas e solas) e nódulos de Osler (nódu-
los dolorosos nos dedos dos pés e das mãos) pode
ocorrer na endocardite infecciosa. 

(D) o aumento da intensidade do sopro sistólico audível
na  borda  esternal  esquerda,  durante  a  inspiração
profunda (manobra de Rivero Carvallo), é uma carac-
terística de insuficiência mitral.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na fase aguda da insuficiência cardíaca, após um evento-
índice (como infarto agudo do miocárdio), ocorre: 

(A) aumento da excreção de sódio.

(B) diminuição da produção de vasopressina.

(C) aumento  da  produção  dos  peptídeos  natriuréticos
(ANP e BNP).

(D) aumento dos níveis de bradicinina. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A insuficiência cardíaca é uma patologia  de diagnóstico
eminentemente clínico. Para aumentar a acurácia do diag-
nóstico, pode-se dispor de escores. Desse modo, os crité-
rios de Framingham são os mais utilizados para este fim,
considerando-se diagnóstico a presença de dois critérios
maiores ou um maior e dois menores. Assim, qual dos cri-
térios, a seguir, classifica-se como critério maior?

(A) Dispneia ao esforço.

(B) Edema de tornozelo. 

(C) Hepatomegalia.

(D) Ortopneia.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Homem de 48 anos, bancário,  procura endocrinologista
com queixa de ganho progressivo de peso nos últimos
dez anos. Nega tabagismo e refere etilismo social. Hiper-
tenso em uso de losartan 50 mg/d. Sedentário. Alimenta-
ção hipercalórica e hiperlipídica. Ao exame: ausculta car-
diopulmonar normal. Peso de 104 kg, estatura de 1,70 m,
IMC: 35,9 kg/m², PA: 130 x 80 mmHg, FC: 80 bpm, circun-
ferência  abdominal  (CA):  96  cm.  Exames  laboratoriais:
HDL:  38  mg/dL,  LDL:  156  mg/dL,  triglicerídeos:  144
mg/dL, glicemia de jejum: 95 mg/dL, creatinina: 0,7 mg/dL.

Segundo critérios de síndrome metabólica (SM) da Interna-
tional Diabetes Association (IDF), 

(A) o paciente tem o diagnóstico de SM, pois tem obesi-
dade central (CA> 90 cm), LDL elevado (≥150 mg/dL)
e diagnóstico de hipertensão arterial.

(B) o paciente tem o diagnóstico de SM, pois tem obesi-
dade central (CA> 90 cm), HDL baixo (≤40 mg/dL) e
diagnóstico de hipertensão arterial.

(C) o paciente não tem o diagnóstico de SM, pois não
tem glicemia ou TOTG alterados.

(D) o paciente não tem o diagnóstico de SM, pois não
preenche os critérios estabelecidos pela IDF.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas situações de diagnóstico do hipotiroidismo e do hiper-
tiroidismo primários, a dosagem sérica do TSH é o teste
mais confiável. Porém, em determinadas situações, essa
dosagem pode apresentar algumas limitações na avalia-
ção da função tireoidiana. Dessa forma,

(A) níveis séricos diminuídos de hormônios tireoidianos
são acompanhados  de  concentrações  elevadas  de
TSH nos usuários de biotina em altas doses,  sem
correlacionar com doença clínica.

(B) pacientes com hipotireoidismo sem adesão ao trata-
mento e que fazem uso adequado de levotiroxina se-
manas antes da coleta de sangue podem apresentar
valores séricos baixos de TSH e altos de hormônios
tireoidianos.

(C) pacientes com disfunção tireoidiana crônica e grave
podem apresentar o TSH ainda alterado, apesar da
normalização dos níveis séricos dos hormônios tireoi-
dianos. 

(D) medicações como dopamina  e  glicocorticoides  têm
ação estimuladora na secreção do TSH, podendo mi-
metizar o hipertiroidismo primário.
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Consenso de Baveno VI, para tratamen-
to de hipertensão portal,

(A) a abstinência alcoólica deve ser estimulada em todos
os pacientes com cirrose hepática. 

(B) a escleroterapia das varizes esofágicas está indicada
para a profilaxia primária da hemorragia varicosa em
pacientes com Child-Pugh C. 

(C) a  obesidade  é  um  indicador  de  bom  prognóstico,
uma vez que reflete o bom estado nutricional do paci-
ente. 

(D) o uso de betabloqueadores está indicado para preve-
nir a formação das varizes esofagianas.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual  das  seguintes  patologias  pode  causar  disfagia  de
transferência? 

(A) Doença de Chagas. 

(B) Adenocarcinoma de esôfago. 

(C) Acidente vascular cerebral. 

(D) Esofagite eosinofílica. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A droga  de escolha  para  tratamento  da  hemoglobinúria
paroxística noturna, em sua forma hemolítica clássica, é a
seguinte:

(A) ciclosporina.

(B) rituximabe.

(C) eculizumabe.

(D) cetuximabe.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino, de 32 anos, refere que há três
meses iniciou quadro de astenia e emagrecimento. Há um
mês, febre noturna, icterícia e aumento do volume da região
axilar esquerda. Ao exame físico, os achados positivos são:
ictérico++, hipocorado++, hepatoesplenomegalia, massa na
região axilar direita de cerca de 6 cm, associada a linfonodos
inguinais bilaterais. Nega histórico pregresso de doença pes-
soal ou drogadição. Achados laboratoriais iniciais incluem: Hb
= 8.7 g/dl; leucócitos = 3790/mm³; plaquetas = 48.000/mm3;
biT = 9.5mg/dl; biD = 8,9 mg/dl; TGO = 192 UI/l; TGP = 1110
UI/l; FA = 2015 UI/l; GGT = 1480 UI/l; albumina = 2.2 g/dl;
LDH = 936 UI/l. Teste rápido para HIV: positivo.

O diagnóstico mais provável para o paciente é

(A) linfoma de Hodgkin.

(B) doença de Erdheim Chester.

(C) linfoma não Hodgkin.

(D) doença de Kikuchi Fujimoto.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na nefropatia por contraste, qual das seguintes medidas
profiláticas está associada a aumento da mortalidade?

(A) Furosemida.

(B) N-Acetilcisteína.

(C) L-Tiroxina.

(D) Bicarbonato de sódio.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual  dos  imunossupressores  usados  atualmente  em
transplante renal tem maior potencial para causar dislipi-
demia?

(A) Tacrolimus.

(B) Ciclosporina.

(C) Everolimus.

(D) Micofenolatos.

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
de 32 a 34.

Uma  ambulância  conduz  um  homem  de  65  anos  ao
pronto-socorro.  Ele foi  encontrado desacordado em via
pública. No momento do atendimento, estava com pupi-
las mióticas, puntiformes, nuca com rigidez, reflexo cutâ-
neo plantar em extensão bilateralmente e respiração de
Cheyne-Stokes. Na avaliação, na escala de Glasgow, fo-
ram  identificadas:  abertura  ocular  –  ausente;  resposta
motora – ausente e resposta verbal – ausente. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a topografia da lesão?

(A) Bulbo. 

(B) Ponte. 

(C) Mesencéfalo. 

(D) Gânglios da base. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o valor da escala de Glasgow?

(A) 6. 

(B) 5. 

(C) 4. 

(D) 3. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O diagnóstico para o caso é:

(A) infarto. 

(B) meningite. 

(C) hemorragia. 

(D) desmielinização. 
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Leia o caso a seguir para responder às questões 35 e 36.

Jovem de 25 anos, do sexo feminino, com diagnóstico de
asma desde a infância, em uso contínuo de medicações
inalatórias (corticoide inalatório associado com broncodi-
latador de longa ação), vai ao consultório referindo nas
últimas quatro semanas necessidade de medicações ina-
latórias de resgate duas vezes por semana, com sinto-
mas diurnos no máximo duas vezes por  semana. Tem
acordado à noite uma vez nesse período com sintomas
de asma e alega ainda limitação nas atividades diárias.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme avaliação de controle, a classificação dessa pa-
ciente é:

(A) asma bem controlada.

(B) asma parcialmente controlada.

(C) asma não controlada.

(D) asma leve.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual deve ser a conduta inicial?

(A) Aumentar a dose de corticoide inalatório.

(B) Acrescentar antileucotrieno.

(C) Aumentar  a  dose  de  broncodilatador  de  longa
ação.

(D) Avaliar a técnica de uso das medicações inalatórias e
de controle ambiental antes de trocar ou aumentar as
medicações.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com os critérios de classificação, revisados em
2006, a síndrome antifosfolípide pode ser classificada de
maneira específica e definitiva quando apresenta um crité-
rio clínico e um critério laboratorial. Dentre os critérios la-
boratoriais, inclui-se a presença de anticorpos anticardioli-
pinas (IgG e/ou IgM) em títulos médios ou altos, em duas
ou mais ocasiões, com um intervalo mínimo predefinido.
De acordo com esses critérios revisados, quais são os pa-
râmetros considerados para os títulos e para o intervalo
de detecção?

(A) Títulos maiores que 40 GPL ou MPL; intervalo  de,
pelo menos, doze semanas. 

(B) Títulos maiores que 20 GPL ou MPL; intervalo  de,
pelo menos, doze semanas. 

(C) Títulos maiores que 40 GPL ou MPL; intervalo  de,
pelo menos, seis semanas. 

(D) Títulos maiores que 20 GPL ou MPL; intervalo  de,
pelo menos, seis semanas. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher de 49 anos apresenta poliartrite crônica, fenômeno
de Raynaud, fotossensibilidade, esclerodactilia e miosite.
Os exames laboratoriais mostram: hemograma com ane-
mia e leucopenia; VHS aumentada; FAN = padrão nuclear
pontilhado  grosso  (>  1/640);  anti-DNA  negativo;  anti-
Sm/Ro/La = negativos; anti-RNP positivo e em títulos al-
tos; C3 e C4 normais; EAS com leucocitúria, apenas.

A principal hipótese diagnóstica para essa paciente é:

(A) lúpus eritematoso sistêmico. 

(B) esclerose sistêmica. 

(C) doença mista do tecido conjuntivo. 

(D) artrite reumatoide. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o sintoma que, ao ocorrer no início do quadro clíni-
co, contraria o diagnóstico de anorexia nervosa em uma
paciente com muito baixo peso?

(A) Distorção da imagem corporal. 

(B) Perda de apetite. 

(C) Episódios de compulsão alimentar. 

(D) Prática de purgação. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

L.S., de 26 anos, registro feito como do sexo masculino,
geneticamente XY, diz que não se identifica com este gê-
nero. Relata ter a certeza de ser uma mulher e que, por-
tanto, irá se alistar para fazer uma cirurgia de mudança de
sexo.  Trabalha como economista,  tem vida social  ativa,
mora só, é independente economicamente. Queixa-se de
ter sofrido muito preconceito no decorrer da vida, principal-
mente quando passou a usar roupas femininas depois dos
24 anos de idade. Só sente atração sexual por mulheres,
com as quais mantém relações sexuais prazerosas. 

Trata-se de um caso de:

(A) travestismo fetichista. 

(B) transtorno delirante. 

(C) transexualidade. 

(D) orientação sexual egodistônica. 
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▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Brasil, a transição demográfica e a transição epidemio-
lógica começam, na década de 1940, com 

(A) a queda da taxa de mortalidade.

(B) o aumento das doenças infecciosas.

(C) a redução da taxa de natalidade.

(D) o aumento das notificações compulsórias.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma análise de nível individual, o valor de cada variá-
vel  é  assinalado para  cada  sujeito  no estudo.  Em qual
análise, todas as variáveis são medidas agrupadas, não
discriminando, por exemplo,  os indivíduos expostos que
adoeceram?

(A) De prevalência.

(B) Ecológica.

(C) De incidência.

(D) Experimental.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A curva ROC (Receiver Operating Characteristic) é utiliza-
da, na avaliação de um teste diagnóstico, para decidir

(A) sua reprodutibilidade.

(B) seu ponto de corte.

(C) seu indicador de KAPPA.

(D) sua probabilidade pré-teste.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É uma limitação de um ensaio clínico randomizado:

(A) alta credibilidade como produtor de evidências cien-
tíficas.

(B) facilidade na formação do grupo-controle.

(C) exigência de população estável e cooperativa na par-
ticipação do estudo.

(D) definição a priori dos procedimentos e de sua unifor-
mização na aplicação.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As avaliações do impacto das ações de saúde são usual-
mente classificadas em três categorias. Uma delas indica
a utilidade ou o benefício, por exemplo, de um procedi-
mento clínico, quando aplicado em condições bem contro-
ladas. O procedimento deve ser capaz de produzir o efeito
desejado em situações ideais de uso. Trata-se da

(A) eficácia.

(B) efetividade.

(C) eficiência.

(D) acurácia.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso de anticoagulantes, na trombose venosa profunda,
para diminuir o risco de embolia pulmonar, é um exemplo
de prevenção

(A) primária.

(B) secundária.

(C) terciária.

(D) quaternária.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao se dividir o número de óbitos de crianças nas primeiras
quatro semanas de vida, no período, pelo número de nas-
cidos vivos, no período, é possível calcular o coeficiente
de mortalidade

(A) geral.

(B) neonatal.

(C) pós-neonatal.

(D) infantil.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao se preencher a declaração de óbito, deve-se registrar,
no bloco V (condições e causas do óbito), campo 40, linha
“d”, a causa

(A) terminal.

(B) antecedente.

(C) consequencial.

(D) básica.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando a concepção do Sistema Único de Saúde
(SUS), tendo como base a Lei Orgânica da Saúde (DOU-
20/09/1990) e o Decreto Presidencial n. 7.508/2011, que o
regulamentam,

(A) a saúde é definida como um direito de todos, cuja as-
sistência deve ser assegurada em um sistema inte-
gral, com vistas às atividades curativas e, em menor
escala, às preventivas. 

(B) o sistema de saúde deve estar organizado em uma
rede hierarquizada, na qual os serviços controlados
pelas secretarias de Estado da Saúde têm suprema-
cia sobre os serviços municipais.

(C) os recursos aplicados na saúde são provenientes da
União e repassados para estados e municípios,  os
quais têm a responsabilidade de fixar as ações de
acordo com o recurso transferido. 

(D) a  Relação  Nacional  de  Medicamentos  Essenciais
(Rename) é um dos instrumentos do SUS para aten-
dimento aos usuários, devendo conter apenas medi-
camentos com registro concedido pela Agência Naci-
onal de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
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▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Determinada  região  de  saúde  reuniu  os  seus  prefeitos
para deliberar sobre a organização da Rede de Atenção à
Saúde (RAS) de uma localidade. Para isso, é necessário
definir as formas de colaboração entre os municípios, bem
como entre esses e o Estado. Nesse caso, tendo como
base o Decreto n. 7.508/2011, o instrumento a ser propos-
to para firmar esse tipo de pactuação é:  

(A) o Pacto pela Saúde. 

(B) a Programação Pactuada e Integrada. 

(C) o Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde. 

(D) o Contrato de Gestão. 

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na Estratégia de Saúde da Família (ESF), o membro da
equipe que tem como atribuição específica realizar o ma-
peamento de sua área e cadastrar as famílias, identifican-
do as que estão expostas a situações de risco, é o

(A) auxiliar de enfermagem. 

(B) agente comunitário de saúde. 

(C) assistente social.

(D) médico. 

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A participação é um princípio organizativo que favorece a
democratização do SUS e tem como uma de suas atribui-
ções acompanhar  a  execução da Política  de Saúde da
respectiva esfera de governo, avaliando permanentemen-
te a correspondência desta política com as prioridades de-
finidas pela Conferência de Saúde. De acordo com esse
princípio,

(A) os conselhos de saúde são instrumentos para efeti-
var a  participação em todas as instâncias federais.

(B) os conselhos estaduais de saúde têm a composição
restrita  aos  gestores  e  prestadores  de  serviço  ao
SUS, sendo permitida a participação de usuários so-
mente nos conselhos municipais.

(C) a  representação  dos  trabalhadores  em  relação  ao
conjunto dos demais segmentos deve ser de 75%, na
composição da Conferência de Saúde.

(D)  as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde
foram definidos pela Lei n. 8080, de 19 de setembro
de 1990.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O conceito de equidade em saúde vem sendo progressi-
vamente incorporado ao planejamento no Sistema Único
de Saúde e compõe hoje parte estruturante de seu funcio-
namento. A equidade em saúde

(A) prima por estabelecer situações idênticas para todas
as pessoas. 

(B) está explicitamente referida na Constituição Federal
de 1988. 

(C) está explicitamente referida na Lei n. 8.080.

(D) traduz o reconhecimento da existência de diferenças
nas condições de vida e saúde.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As propriedades econômicas especiais da atenção médica
(medical  care)  determinam a existência generalizada do
que se denomina na literatura econômica “falhas de mer-
cado” (market failures). Ou seja, a pura operação das for-
ças de mercado não é uma receita adequada para o funci-
onamento do setor, como já foi reconhecido pelo Banco
Mundial décadas atrás (World Bank, 1993, especialmente
cap. 3).  No setor de saúde, quando comparado aos de-
mais setores da economia, dentre vários fatores, destaca-
se como uma das diferenças percebidas: 

(A) a assimetria de informações com peso crucial na re-
lação médico-paciente.

(B) a direção de tratamentos com orientação ética limita-
da por considerações financeiras. 

(C) a garantia oferecida ao paciente quanto aos resulta-
dos esperados pelo tratamento médico. 

(D) o estímulo à propaganda e à competição por preços
entre os médicos. 

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a OMS (2000), um Sistema de Saúde é “o conjunto
de atividades, cujo principal propósito é promover, restau-
rar e manter a saúde de uma população”. Pode-se, então,
entender que a construção e o desenvolvimento dos siste-
mas de saúde obedecem a diversas lógicas, dependendo
do contexto social e político dos países e de suas dinâmi-
cas políticas,  econômicas e sociais  (Berttolozi  e Bógus,
2008). O Sistema Único de Saúde (SUS) tem, como ele-
mento característico,

(A) a prestação privada dos serviços de atenção primária.

(B) o acesso universal como direito de cidadania.

(C) o financiamento baseado na contribuição sobre as fo-
lhas de pagamento das empresas.

(D) a presença de organização tipicamente fragmentada,
descentralizada e com escassa regulação pública. 
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▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sabe-se que a enfermidade em seres vivos existe na Ter-
ra desde antes da aparição do homem e que formas im-
portantes de doenças se mantêm. O acompanhamento e
o estudo dessas condições no decorrer do tempo indicam
que: 

(A) a percepção de vida condiciona a percepção de saú-
de e de doença de cada indivíduo. 

(B) as patologias predominantes são as mesmas quando
se comparam as classes sociais em um mesmo mo-
mento histórico.

(C) as transformações no panorama patológico são pou-
co expressivas ao longo da história.

(D) os resultados obtidos revelam-se inapropriados, pois
não são randomizados.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dermatologia estuda não só a pele como a unha e os
cabelos. Existem várias doenças que podem acometer es-
sas estruturas. Entre essas doenças,

(A) o vitiligo é uma leucodermia caracterizada pelo apa-
recimento de lesões acrômicas na pele. O exame na
luz de Wood torna as lesões mais evidentes. No vitili-
go, o sinal de Zileri é positivo.

(B) a psoríase é uma dermatose crônica caracterizada
por  lesões  eritemato-escamosas.  A curetagem me-
tódica de Brocq fornece dois sinais clínicos: o sinal
da vela e o sinal de Nikolsky.

(C) a alopecia areata é caracterizada pela perda de pe-
los localizada ou generalizada. Pode apresentar alte-
rações ungueais associadas ao quadro capilar. Apre-
senta, na biópsia, infiltrado inflamatório peribulbar.

(D) o pênfigo foliáceo é a forma caracterizada por lesões
exulceradas na mucosa oral e na pele. Existe um sub-
tipo  de  pênfigo  foliáceo  com acometimento  apenas
mucoso com autoanticorpos contra a desmogleína 3.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As infecções bacterianas da pele podem representar um
processo patogênico cutâneo primário ou uma manifesta-
ção cutânea secundária à infecção inicial de outro órgão.
No quadro das piodermites,

(A) o impetigo é uma dermatose infecciosa por estafilo-
cocos e, ocasionalmente, por estreptococos hemolíti-
cos. Há duas formas: uma com bolhas (impetigo bo-
lhoso) e outra com vesico-crostas (impetigo não bo-
lhoso).

(B) a síndrome da pele escaldada é causada por exotoxi-
nas  do  estreptococos.  É  frequente  em  adultos.  O
principal diagnóstico diferencial deve ser feito com a
necrólise epidérmica tóxica (NET).

(C) o furúnculo é uma infecção estreptocócica do folículo
piloso e da glândula sebácea anexa. A infecção des-
trói esses anexos da pele e deixa cicatriz. O conjunto
de furúnculos recebe o nome de hordéolo. 

(D) a erisipela é uma forma aguda de celulite superficial,
ocorrendo geralmente nos membros superiores, causa-
da por estafilococos e raramente por estreptococos. Se
o quadro for de repetição, recebe o nome de antraz.

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Homem residente em Goiânia, de 50 anos, hígido. Progra-
mou uma pescaria na região norte de Goiás com os ami-
gos. Buscou a rede básica de saúde para verificar a situa-
ção vacinal antes do passeio. Qual é a orientação adequa-
da para a vacinação contra febre amarela, de acordo com
as diretrizes vigentes do Ministério da Saúde do Brasil?

(A) Fazer dose de reforço de vacina antiamarílica, caso
tenha dose anterior comprovada há mais de 10 anos.

(B) Verificar se há imunização prévia. Caso não tenha,
vacinar contra febre amarela no mínimo dez dias an-
tes da viagem.

(C) Contraindicar a vacina, independente do histórico va-
cinal,  devido  ao  risco  de  efeitos  adversos  graves,
mais frequentes nessa faixa etária.

(D) Informar que a região norte de Goiás não é área en-
dêmica de febre amarela, sendo dispensável a imuni-
zação.

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso indiscriminado de antimicrobianos é um fator impor-
tante  na  seleção  de  micro-organismos  multirresistentes.
Neste contexto, que antibiótico é compatível com o quadro
clínico,  cuja  prescrição  seja  embasada  no  uso  racional
dos antimicrobianos?

(A) Sulfametoxazol/trimetoprim  – bacteriúria assintomática
em idosos.

(B) Penicilina G Benzatina – uretrite gonocóccica.

(C) Cefotaxima e ampicilina – sepse neonatal.

(D) Meropenem e vancomicina – apendicite aguda.
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▬ QUESTÃO 61 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O conhecimento da corionicidade de uma gestação múlti-
pla é quesito importante para realizar aconselhamento do
casal quanto aos riscos envolvidos na gestação, além de
ter fundamental importância para o manejo adequado des-
sas gestações. O melhor período para a determinação da
corionicidade e da amnionicidade, ao exame ultrassono-
gráfico endovaginal, é de

(A) 06 a 08 semanas.

(B) 10 a 12 semanas.

(C) 10 a 14 semanas.

(D) 11 a 14 semanas.

▬ QUESTÃO 62 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Gestante de 22 anos,  cardiopata,  com valvulopatia  reu-
mática tipo insuficiência mitral, hemodinamicamente con-
trolada, deverá ter o parto, preferencialmente,

(A) a termo, por via transpélvica e analgesia de trabalho
de parto. 

(B) com 38 semanas, por via transpélvica. 

(C) com 39 semanas, por cesariana. 

(D) com 37 semanas, por via transpélvica e analgesia de
trabalho de parto.

▬ QUESTÃO 63 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação ao lúpus eritematoso sistêmico, deve-se con-
siderar que é pior a ativação da doença durante a gesta-
ção do que a ação das drogas utilizadas no tratamento.
Entretanto, algumas drogas devem ser evitadas nesse pe-
ríodo, por serem muito tóxicas para o feto, como 

(A) a prednisona. 

(B) o tracolimus. 

(C) o micofenolato. 

(D) a cloroquina. 

▬ QUESTÃO 64 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Diante da diminuição da oferta de oxigênio ao feto, o pri-
meiro parâmetro do perfil biofísico fetal a se alterar é:

(A) tônus fetal. 

(B) movimentos fetais. 

(C) movimentos respiratórios fetais. 

(D) cardiotocografia. 

▬ QUESTÃO 65 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A imunoglobulina anti-D deve ser administrada em mulhe-
res Rh-negativas, na seguinte situação:

(A) coombs indireto positivo. 

(B) coombs direto positivo. 

(C) após trauma abdominal. 

(D) após cerclagem do colo uterino.

▬ QUESTÃO 66 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Gestantes veganas (que não consomem alimentos de ori-
gem animal)  necessitam de suplementação,  com doses
mais altas, das vitaminas

(A) C e D. 

(B) B6 e A. 

(C) B12 e D. 

(D) B6 e C. 

▬ QUESTÃO 67 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A principal causa indireta de mortalidade materna em nos-
so meio é:

(A) hipertensão arterial sistêmica.

(B) cardiopatia. 

(C) eclâmpsia. 

(D) síndrome HELLP. 

▬ QUESTÃO 68 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A antibioticoterapia  profilática  durante  toda  a  gestação
deve ser utilizada em:

(A) antecedentes de pielonefrite em gestações anteriores. 

(B) infecção urinária de repetição antes da gestação.

(C) infecção urinária em gestantes com nefrolitíase. 

(D) pielonefrite grave na gestação.

acesso_direto_SES



UFG/CS  PROCESSO SELETIVO  COREME-SES/2018

▬ QUESTÃO 69 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise o partograma a seguir.

Este partograma faz diagnóstico de:

(A) parada secundária de dilatação. 

(B) parada secundária de descida. 

(C) fase ativa prolongada. 

(D) período pélvico prolongado.
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▬ QUESTÃO 70 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O leite de mães de crianças prematuras difere do leite de
mães de crianças de termo. As diferenças básicas são:

(A) maior teor de proteína, lipídeos e calorias, atendendo
à maior necessidade de crescimento do pré-termo.

(B) maior teor de lactase e de lipídios, visto que o pré-
termo tem maior dificuldade na digestão da lactose.

(C) maior quantidade de lgA e menor de lactoferrina, o
que melhora a imunidade do pré-termo. 

(D) maior  quantidade  de  cálcio  e  de  fósforo,  suprindo
bem o recém-nascido com peso menor que 1500 g. 

▬ QUESTÃO 71 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Gestante a termo, com quadro de rotura prematura das
membranas há duas horas, sem metrossístoles, feto vivo
e líquido amniótico claro com grumos. Ao exame genital,
verificam-se lesões herpéticas ativas em borda inferior do
introito vaginal.

A conduta, neste caso, é:

(A) indução do trabalho de parto. 

(B) cesariana no momento da internação. 

(C) espera da entrada espontânea do trabalho de parto por
12 horas. 

(D) cesariana após tratamento do herpes genital. 

▬ QUESTÃO 72 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O diafragma pélvico é formado pelos músculos:

(A) levantador do ânus e coccígeo. 

(B) transverso profundo do períneo e piriforme. 

(C) piriforme e iliopsoas. 

(D) obturador interno e levantador do ânus. 

▬ QUESTÃO 73 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os tumores ovarianos mais comuns na infância e adoles-
cência são os

(A) tumores das células das granulosas. 

(B) tumores epiteliais. 

(C) gonadoblastomas. 

(D) teratomas císticos maduros.

▬ QUESTÃO 74 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sangramento uterino anormal no menacme, com perda da
ciclicidade,  associado  a  períodos  de  amenorreia,  com
FSH, TSH e prolactina normais, sem prole definida, tem
como primeira opção terapêutica

(A) a ablação de endométrio. 

(B) os anti-inflamatórios não hormonais. 

(C) os antifibrinolíticos. 

(D) os anticoncepcionais hormonais.

▬ QUESTÃO 75 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os cistos ovarianos funcionais incluem cistos foliculares,
cistos do corpo lúteo e cistos tecaluteínicos. Em relação a
estes cistos,

(A) os tecaluteínicos são os mais frequentes em mulhe-
res no menacme. 

(B) os de corpo lúteo estão associados à ruptura e ao
hemoperitônio. 

(C) os  foliculares  frequentemente  levam a  quadros  de
abdome agudo. 

(D) os de corpo lúteo são mais frequentes em usuárias
de anticoncepcional hormonal. 

▬ QUESTÃO 76 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher de 55 anos, menopausada aos 50, sem nunca ter
usado TH, em ultrassonografia de rotina, apresenta tumo-
ração ovariana esquerda anecoica, com 10 cm de maior
diâmetro, contornos regulares, limites precisos, com sep-
tos grosseiros em seu interior e sem debris; sem líquido
em fundo de saco e ovário direito atrófico.

A principal causa e o tratamento adequado são, respecti-
vamente:

(A) cisto funcional – realização de nova ultrassonografia
após três meses.

(B) cistoadenocarcinoma mucinoso – realização de lapa-
rotomia. 

(C) cistoadenoma seroso – realização de laparotomia. 

(D) cistoadenocarcinoma  – realização  de  cirurgia  de
Wertheim-Meigs. 
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▬ QUESTÃO 77 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher de 30 anos, nuligesta, com sangramento menstru-
al aumentado em relação à quantidade e duração, asso-
ciado a dismenorreia secundária, apresenta, à ultrasso-
nografia endovaginal, imagem de mioma submucoso com
maior diâmetro de 2 cm.

A terapêutica adequada é:

(A) anti-inflamatório não hormonal. 

(B) anticoncepcional hormonal. 

(C) embolização do mioma. 

(D) ressecção histeroscópica. 

▬ QUESTÃO 78 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Adolescente de 17 anos procura atendimento por  ulce-
radas, rasas, em região genital externa, dolorosas, com
bordas hiperemiadas, irregulares, que surgiram há cerca
de uma semana após coito, associadas a linfonodos in-
guinais ingurgitados e dolorosos, sendo que alguns se
mostram como abcessos com flutuação na virilha.  Em
esfregaço de material das lesões, verificam-se cocobaci-
los curtos, aos pares, intra e extracelulares, às vezes for-
mando cadeias.

O diagnóstico e o tratamento são, respectivamente:

(A) donovanose – tetraclina 500 mg, via oral, de 6/6 ho-
ras, por 15 dias.

(B) canclo mole (Haemophilus ducreyi) –  azitromicina,
1 g, em dose única. 

(C) sífilis  – penicilina  benzatínica,  2.400.000  UI,  intra-
muscular, dose única.

(D) herpes genital   ̶   aciclovir 400 mg, duas vezes ao dia,
por sete dias.

▬ QUESTÃO 79 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em qual  das  condições  a  seguir  é  mais  provável  uma
biópsia mostrar evidência histológica de inflamação granu-
lomatosa?

(A) Espru celíaco.

(B) Doença de Crohn.

(C) Colite ulcerativa.

(D) Gastrite autoimune.

▬ QUESTÃO 80 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Há 24 anos, um homem tem diabetes mellitus mal contro-
lado. No momento, tem níveis séricos crescentes de ureia
e creatinina associados à proteinúria. Qual dos achados
patológicos, a seguir, provavelmente será encontrado na
biópsia renal?

(A) Glomerulopatia membranosa.

(B) Deposição de amiloide.

(C) Glomerulosclerose nodular.

(D) Vasculite necrosante.

▬ QUESTÃO 81 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Levando em conta a nomenclatura e as definições utiliza-
das em neonatologia, deve-se considerar o seguinte: 

(A) pós-termo é o recém-nascido (RN) com mais de 41
semanas de idade gestacional ao nascimento. 

(B) pequeno para a idade gestacional (PIG) é todo RN
com baixo peso, que nasceu prematuro. 

(C) prematuro é o RN com menos de 37 semanas de
idade gestacional ao nascimento. 

(D) muito baixo peso (MBP) é o RN que pesou 1000 g ou
menos ao nascimento. 

▬ QUESTÃO 82 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O teste do pezinho faz parte do programa nacional de tria-
gem neonatal e tem como objetivo diagnosticar uma série
de doenças nos recém-nascidos (RNs),  o  mais precoce
possível,  a  fim  de  evitar  sequelas  nestas  crianças.  Até
quantos dias, após o nascimento, pode-se colher o teste
do pezinho? 

(A)   3

(B)   7

(C) 28

(D) 30

▬ QUESTÃO 83 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No complexo conjunto de crescimento e desenvolvimento,
a criança 
(A) cresce aproximadamente 25 cm, no primeiro ano de

vida.

(B) desenvolve-se  intelectualmente,  sendo  irrisório  o
crescimento, no segundo ano de vida.

(C) volta a crescer cerca de 25 cm entre os dois e quatro
anos de idade.

(D) cresce mais no período entre cinco e sete anos de
idade.
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▬ QUESTÃO 84 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma criança só cresce e se desenvolve adequadamente,
dentre outros fatores, quando recebe todo o aporte neces-
sário de vitaminas e minerais. Nesse contexto, 

(A) as principais fontes de vitamina A são carnes, frutas e
legumes. 

(B) a deficiência  de zinco  pode causar  hipovitami-
nose  A. 

(C) a principal função da vitamina D é a manutenção da
visão. 

(D) a absorção do ferro é facilitada pelas dietas vegetaria-
nas e fosfatos.

▬ QUESTÃO 85 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É uma contraindicação à vacinação: 

(A) afecção  alérgica  do  trato  respiratório  superior  com
tosse. 

(B) utilização concomitante  de qualquer tipo de antimi-
crobiano.

(C) tratamento  sistêmico  prolongado  com  corticoides,
mesmo em doses baixas e em dias alternados. 

(D) doenças agudas febris graves em franca evolução.

▬ QUESTÃO 86 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Embora pouco enfatizada na prática pediátrica, a saúde
bucal não é responsabilidade exclusiva dos odontólogos.
O pediatra tem papel fundamental no cuidado e na pre-
venção de patologias relacionadas à cavidade oral das cri-
anças. Diante disso, é de conhecimento, tanto de odontó-
logos quanto da classe médica, que:

(A) a cárie é a principal doença da cavidade oral na in-
fância e, apesar de não ser infectocontagiosa, causa
desmineralização dos tecidos dentais e dor. 

(B) a respiração bucal de todas as crianças é causada
pela má oclusão dental  e seu tratamento é função
conjunta  dos pneumologistas e imunologistas pedi-
átricos. 

(C) a má oclusão dental é um desvio do posicionamento
correto dos dentes e pode ser causada pelo uso de
chupetas, mamadeiras e, até mesmo, pela sucção dos
dedos. 

(D) a dentição permanente e saudável é formada por vin-
te e oito dentes. 

▬ QUESTÃO 87 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  conjunto  das  doenças  exantemáticas  tóxicas  nas
crianças, 

(A) a doença de Kawasaki ocorre primariamente após os
cinco  anos de idade e apresenta febre,  língua  em
framboesa e plaquetose.

(B) a  febre  das  montanhas  rochosas  é  causada  pela
Rickettsia, adquirida através do carrapato, e apresen-
ta hiperemia conjuntival, mialgia e cefaleia temporal. 

(C) a escarlatina ocorre entre os dois e os oito anos, é
causada pelo Estreptococos do grupo A, provocando
febre, sinal de Pastia e palidez perioral.

(D) os sinais, como febre, trombocitose, hiperemia con-
juntival, língua em framboesa e hipertensão, são en-
contrados nos casos de síndrome do choque tóxico. 

▬ QUESTÃO 88 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doenças exantemáticas são corriqueiras na prática pedi-
átrica e saber interpretá-las é fundamental. Assim, o que
são máculas? 

(A) Lesões planas, elevadas, grandes e palpáveis. 

(B) Lesões pequenas, sólidas e perceptíveis ao tato.

(C) Lesões planas, não palpáveis e bem delimitadas. 

(D) Lesões pequenas, elevadas e com conteúdo líquido.

▬ QUESTÃO 89 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No estadiamento puberal de meninos e meninas, 

(A) M3 é o estágio de desenvolvimento mamário femini-
no em que há maior aumento da mama e da aréola,
sem separação dos seus contornos, e o tecido ma-
mário extrapola os limites da aréola. 

(B) G4 é o estágio de desenvolvimento genital masculino
em que há crescimento do pênis em comprimento e
maior aumento dos testículos e do escroto. 

(C) G5 é o estágio de desenvolvimento genital masculino
em que há aumento do pênis, principalmente em diâ-
metro, e maior desenvolvimento da glande. 

(D) P2 é o estágio de desenvolvimento da pilosidade pu-
biana em meninos e meninas, com maior quantidade
de  pelos,  mais  grossos,  escuros,  e  espalhando-se
esparsamente na região pubiana. 

▬ QUESTÃO 90 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um atendimento preciso e rápido é essencial para a au-
sência de sequelas quando uma criança sofre intoxicação
exógena. Para isto, qual é a correlação entre a substância
tóxica e o respectivo antídoto? 

(A) Benzodiazepínicos – naloxone.

(B) Opiáceos – atropina. 

(C) Bloqueadores beta-adrenérgicos – glucagon.

(D) Organofosforados – flumazenil.
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▬ QUESTÃO 91 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Febre alta (38 a 40 ºC) de início abrupto, calafrios, cefa-
leia, mialgia, sufusão hemorrágica conjuntival e secreção
purulenta, dor abdominal, anorexia, náusea, vômito, diar-
reia, tosse, faringite e exantema maculopapular pré-tibial
são sinais clínicos da 

(A) leptospirose. 

(B) leishmaniose. 

(C) malária. 

(D) rickettsiose. 

▬ QUESTÃO 92 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Febre baixa (menor de 38,5  ºC) com duração de um a
dois  dias;  exantema de início  precoce,  com progressão
craniocaudal, disseminado e acompanhado de prurido; dor
muscular leve; dor articular de leve a moderada, com ede-
ma nas pequenas articulações de mãos e pés; hiperemia
conjuntival. Este quadro clínico é indicativo de 

(A) chikungunya. 

(B) dengue. 

(C) febre amarela. 

(D) zika vírus. 

▬ QUESTÃO 93 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a doença causada pelo parvovírus B19, que aco-
mete crianças de cinco a quinze anos, normalmente sem
pródromos e com eritema de bochechas, exantema rendi-
lhado nas áreas expostas ao sol, evoluindo para exante-
ma maculopapular? 

(A) Doença mão-pé-boca. 

(B) Roséola infantil. 

(C) Mononucleose infantil. 

(D) Eritema infeccioso. 

▬ QUESTÃO 94 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As parasitoses intestinais são muito comuns nos pacien-
tes pediátricos e o praziquantel é uma das drogas utiliza-
das no tratamento dessas doenças. Para qual doença o
praziquantel é a primeira escolha? 

(A) Giardíase. 

(B) Oxiuríase. 

(C) Teníase. 

(D) Ascaridíase. 

▬ QUESTÃO 95 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doenças de vias aéreas superiores são muito comuns em
pacientes pediátricos. Durante o exame físico desses pa-
cientes, faz-se a ausculta pulmonar, quando se pode iden-
tificar a presença de vários sons. Ao “som respiratório pro-
duzido pela passagem de ar em uma via aérea de grosso
calibre estreitada” dá-se o nome de: 

(A) chiado. 

(B) estridor. 

(C) ronco. 

(D) sibilo. 

▬ QUESTÃO 96 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A desordem na qual os pais fabricam uma doença no filho,
pelo uso de mentiras na história narrada, pela simulação
ou indução de sintomas e,  até,  pela procura de serviço
médico para tratamento chama-se: 

(A) síndrome de Burnout. 

(B) síndrome de Münchausen por procuração. 

(C) transtorno opositivo-desafiador. 

(D) transtorno hipercinético de conduta. 

▬ QUESTÃO 97 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na conceituação de equilíbrio acidobásico,

(A) pH elevado e PaCO2 elevado = acidose respiratória. 

(B) HCO3 diminuído e pH diminuído = acidose metabólica.

(C) pH diminuído e HCO3 elevado = alcalose metabólica. 

(D) pH diminuído e PaCO2 diminuído = alcalose meta-
bólica. 

▬ QUESTÃO 98 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É importante verificar o grau de desidratação da criança, a
fim de iniciar uma terapêutica adequada. Nesse sentido, 

(A) a criança com desidratação leve tem lacrimejamento
normal, pulso cheio e rítmico, e pouca sede. 

(B) o plano A de tratamento para a desidratação está in-
dicado para as crianças com desidratação leve e de-
sidratação moderada. 

(C) a criança tem pulso fino, frequência cardíaca aumen-
tada e enoftalmia, na desidratação moderada.

(D) o enchimento capilar está acima de três segundos,
enquanto as mucosas estão secas nas crianças com
desidratação grave. 
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▬ QUESTÃO 99 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um homem de 20 anos, além de agenesia renal unila-
teral, foram encontrados cisto de vesícula seminal e obs-
trução de ducto ejaculatório, o que caracteriza a síndrome
de:

(A) Potter.

(B) Zinner.

(C) Muller.

(D) Gartner.

▬ QUESTÃO 100 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A polipose  intestinal  familiar  associada  a osteomas nos
seios paranasais e odontomas é conhecida como síndro-
me de

(A) Turcot.

(B) Li-Fraumenni.

(C) Cowden.

(D) Gardner.
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