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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 48 anos, portadora de varizes em membros
inferiores,  procura  atendimento  em  unidade  de  saúde
com queixas de dor nas pernas, com sensação de cansa-
ço. Refere edema dos membros inferiores, principalmen-
te no membro inferior esquerdo. Ao exame físico, obser-
vam-se edema 2+/4+ no membro inferior esquerdo e pre-
sença de varizes em ambos os membros inferiores, mas
preponderantes no esquerdo. Em seu histórico, foi mãe
de três filhos e nega passado de trombose venosa ou ar-
terial.

Qual é a provável causa de acometimento venoso mais
acentuado à esquerda?

(A) Síndrome de Maffucci.

(B) Síndrome de Martorell.

(C) Síndrome de Cocket-May-Turner.

(D) Síndrome de Klippel-Trenauney. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  classificação  de  Fontaine  relativa  à  doença  arterial
obstrutiva  periférica  (DAOP),  a  claudicação  intermitente
moderada classifica-se como

(A) I.

(B) II a. 

(C) II b. 

(D) III. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O resultado esperado da utilização de pressão negativa
no tratamento de catástrofes abdominais é:

(A) orientação da fístula entero-atmosférica. 

(B) melhora imunológica pelo incremento na função de
linfócitos T, mediada por fatores intercelulares. 

(C) evacuação dos recessos da cavidade peritoneal. 

(D) promoção da cicatrização da ferida pelo incremento no
fluxo sanguíneo, mediado por fatores angiogênicos. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tipo de ressecção com intenção curativa mais apropria-
do a paciente em bom estado geral, portador de adeno-
carcinoma da junção esofágica tipo Siewert II e sem evi-
dências de doença metastática, é:

(A) esofagectomia subtotal, com gastrectomia distal. 

(B) esofagectomia total, com gastrectomia proximal am-
pliada. 

(C) esofagectomia distal, com gastrectomia total. 

(D) esofagectomia total, com gastrectomia total. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma paciente de 47 anos, IMC = 39, foi atendida com
forte dor abdominal em cólica, pós-prandial, localizada
no quadrante  superior  direito  do abdome e irradiada
para o dorso. Apresentava dor à palpação profunda do
hipocôndrio direito com parada abrupta da inspiração
profunda. Aspecto relevante da ultrassonografia abdo-
minal feita na ocasião é ilustrado a seguir. 

Considerando o diagnóstico:

(A) a perfuração da vesícula biliar é a complicação mais
frequente, pode haver elevação no nível sérico de ami-
lase,  a  colecistectomia videolaparoscópica é  o  trata-
mento de escolha e a colecistostomia é a opção tera-
pêutica em pacientes graves. 

(B) a gangrena da vesícula biliar é a complicação mais fre-
quente, não há elevação no nível sérico de amilase, a
colecistectomia convencional é o tratamento de escolha
e a colecistostomia não é opção terapêutica em pacien-
tes graves. 

(C) a pancreatite aguda é a complicação mais frequente,
pode haver elevação no nível sérico de amilase, a cole-
cistectomia videolaparoscópica é o tratamento de esco-
lha e a colecistostomia é opção terapêutica em pacien-
tes graves.

(D) o empiema da vesícula biliar é a complicação mais fre-
quente, não há elevação no nível sérico de amilase, a
colecistectomia convencional é o tratamento de escolha
e a colecistostomia não é opção terapêutica em pacien-
tes graves. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As catecolaminas, em resposta hormonal ao trauma, 

(A) reduzem a gliconeogênese e a glicogenólise, levando
à hipoglicemia. 

(B) inibem a liberação de aldosterona. 

(C) estimulam a liberação de citocinas inflamatórias.

(D) inibem a secreção de renina. 

acesso_direto_UFG
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à nutrição em pacientes cirúrgicos,

(A) a  relação  caloria:  nitrogênio  ofertada  deve  ser  de
150:1, para que as proteínas oferecidas não sejam uti-
lizadas como fonte calórica.

(B) a oferta de aminoácidos aromáticos deve ser aumenta-
da e diminuída a oferta de aminoácidos de cadeia rami-
ficada nos pacientes com insuficiência hepática.

(C) a nutrição  parenteral  dá  menos  possibilidade  de
translocação bacteriana do que a nutrição enteral.

(D) os pacientes com insuficiência pulmonar devem ter a
carga de lipídios diminuída e aumentada de carbohi-
dratos. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 50 anos apresenta disfagia progressiva para
sólidos e, posteriormente, para líquidos, além de perda de
cerca de 5 kg em dois anos. Foi investigado com endos-
copia digestiva alta que mostrou esôfago dilatado, com di-
ficuldade de passagem do aparelho pelo cárdia e radio-
grafia contrastada de esôfago, estômago e duodeno com
a seguinte imagem.

Nessas condições, qual conduta seria indicada?

(A) Cirurgia de Serra-Dória.

(B) Esofagectomia com esofagogastroplastia. 

(C) Cardiomiotomia à Heller. 

(D) Inoculação de toxina botulínica no cárdia com poste-
rior dilatação endoscópica.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um processo de cicatrização normal de feridas sutura-
das, a epitelização suficiente para evitar a entrada de mi-
cro-organismos demora até 

(A)   2 dias.

(B)   7 dias.

(C) 10 dias.

(D) 15 dias.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 26 anos, do sexo masculino, vítima de aci-
dente  automobilístico,  sem uso de cinto de segurança,
deu entrada no pronto-socorro apresentando lesões gra-
ves em globo ocular e em face esquerda, com exposição
de seio maxilar e amputação nasal. 

A conduta imediata, neste caso, é:

(A) lavagem  exaustiva  das  lesões  no  centro  cirúrgico
para reduzir as chances de infecção.

(B) sutura  na  sala  de  emergência,  após  sedação  do
paciente.

(C) contato com as equipes de cirurgia plástica e de oftal-
mologia e aguardar a conduta dos respectivos profissio-
nais.

(D) seguimento do atendimento padrão do ATLS.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em casos de fratura de coluna associada à lesão raquime-
dular, em pacientes com choque neurogênico, observam-
se as seguintes alterações clínicas: 

(A) taquicardia, débito urinário baixo e extremidades frias. 

(B) bradicardia, débito urinário baixo e extremidades frias. 

(C) taquicardia,  débito  urinário  normal  e  extremidades
quentes. 

(D) bradicardia,  débito  urinário  normal  e  extremidades
quentes.  

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente idoso, com história de queda da própria altura,
apresenta, ao exame físico, membro inferior esquerdo em
rotação externa e encurtamento. Qual é a hipótese diag-
nóstica inicial? 

(A) Fratura do colo do fêmur esquerdo. 

(B) Fratura transtrocanteriana do fêmur esquerdo.

(C) Luxação posterior do quadril esquerdo.

(D) Luxação anterior do quadril esquerdo.

acesso_direto_UFG
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▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A máscara laríngea 

(A) evita a broncoaspiração do conteúdo gástrico. 

(B) oclui o esfíncter superior do esôfago. 

(C) depende da utilização de bloqueador neuromuscular
despolarizante para sua inserção. 

(D) é um dispositivo supraglótico que pode ser utilizado
eletivamente ou para o resgate da via aérea. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 55 anos deu entrada no pronto-socorro e foi
diagnosticada uma parada cardiorrespiratória (PCR) por fi-
brilação ventricular (FV). Qual é o melhor momento para
iniciar epinefrina 1 mg?

(A) Imediatamente, antes da primeira desfibrilação. 

(B) Imediatamente, depois da primeira desfibrilação. 

(C) Após  reiniciada  a  ressuscitação  cardiopulmonar
(RCP), depois da segunda desfibrilação. 

(D) Durante a RCP e imediatamente antes da segunda
desfibrilação. 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O transplante de pulmão é uma terapêutica bem estabele-
cida para pacientes em estágio avançado de determina-
das doenças pulmonares irreversíveis. A principal indica-
ção de transplante pulmonar é:

(A) doença pulmonar intersticial (fibrose intersticial).

(B) doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

(C) doença pulmonar supurativa (fibrose cística).

(D) doença pulmonar vascular (hipertensão pulmonar).

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As complicações relacionadas com a doença coronária e,
especificamente, com o infarto agudo do miocárdio (IAM)
são diversas e frequentes. É uma complicação mecânica
do IAM:

(A) trombose coronariana.

(B) dissecção coronariana.

(C) aneurisma de ventrículo esquerdo.

(D) bloqueio atrioventricular total (BAVT).

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A fístula anorretal associada ao maior risco de incontinência
anal após o tratamento cirúrgico é a 

(A) interesfincteriana.

(B) transesfincteriana.

(C) submucosa.

(D) supraelevadora.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  megacólon  chagásico  tem  como  complicação  mais
frequente

(A) o fecaloma.

(B) o câncer colorretal.

(C) a colite isquêmica.

(D) o volvo de sigmoide.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O transplante renal deve ser realizado, preferencialmente,
pelo uso do rim do lado esquerdo. O motivo desta prefe-
rência é:

(A) a artéria renal esquerda é mais longa que a direita.

(B) a veia renal esquerda é mais longa que a direita.

(C) o rim direito está em uma posição mais alta que o es-
querdo.

(D) o rim esquerdo está em uma posição mais alta que o
direito.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O diagnóstico de lesões vesicais, ao se fazer uma cistos-
copia, como úlcera de Hunner, está associado à seguinte
patologia:

(A) câncer in situ vesical.

(B) câncer vesical superficial.

(C) cistite intersticial.

(D) esquistossomose vesical.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente dá entrada no pronto-socorro com síndrome
coronariana aguda sem supradesnivelamento do segmen-
to ST. A qual tipo de conduta médica esse paciente não
poderá ser submetido? 

(A) Aspirina. 

(B) Heparina. 

(C) Trombolítico.

(D) Betabloqueador.

acesso_direto_UFG
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▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Homem de 55 anos dá entrada no pronto-socorro com
queixa de forte dor no peito, há 30 minutos, associada a
mal-estar, sudorese e confusão mental. Ao exame físico,
observam-se  ritmo  cardíaco  regular,  FC  65  bpm,  PA
200x140mmHg  no  membro  superior  direito  e  PA
140x90mmHg no  membro  superior  esquerdo,  além de
sopro sistólico em carótida direita.

O diagnóstico mais provável é:

(A) acidente vascular cerebral isquêmico. 

(B) síndrome coronariana aguda. 

(C) urgência hipertensiva. 

(D) dissecção de aorta. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher de 68 anos, hipertensa, fumante e diabética, dá
entrada no pronto-socorro com forte dor no peito do tipo
aperto e associada a sudorese, náusea e palidez, inicia-
dos há 45 minutos. O exame físico, o eletrocardiograma
e as enzimas cardíacas, realizados imediatamente, foram
normais.

Qual seria a conduta médica adequada? 

(A) Administrar  aspirina  e  clopidogrel,  internar  e  seriar
enzimas e ECG. 

(B) Dar alta hospitalar e encaminhar para o ambulatório
de cardiologia. 

(C) Solicitar cateterismo cardíaco. 

(D) Solicitar um teste isquêmico. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Recentes estudos realizados para verificar segurança car-
diovascular de antidiabéticos confirmaram segurança so-
bre esse parâmetro, além de diminuição de morte cardio-
vascular.  Outro benefício  evidenciado com classes tera-
pêuticas mais modernas foi a diminuição da progressão
de nefropatia diabética. Qual das seguintes classes medi-
camentosas demonstrou proteção renal aliada à redução
de morte cardiovascular? 

(A) Inibidor da DPP-IV.

(B) Análogo do GLP-1.

(C) Insulina Degludeca.

(D) Insulina Lantus U300.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 27 anos procura assistência médica por cau-
sa de palpitações, sudorese e tremores de extremidades
há 72 horas. Apresenta retração palpebral, sem proptose.
A tireoide é aumentada de volume difusamente e doloro-
sa à palpação, sem eritema. FC = 116 bpm. PA = 160x70
mmHg.  Exames  laboratoriais:  TSH =  0,03  (VR 0,4-4,0
mUI/L); T4 total = 18 (VR 6 a 12 mcg/dL); T4 livre = 3,9
(VR 0,7 a 1,8 ng/dL);  T3 = 280 (VR 70 a 180 ng/dL).
TRAb = 1,0 (VR < 1,75 UI/mL).

Nesse caso, o paciente deve

(A) iniciar antibioticoterapia de imediato e realizar US cer-
vical para drenar os prováveis abscessos tireoidianos. 

(B) apresentar  VSH,  tireoglobulina  e  proteína  C  reativa
elevados e espera-se uma captação de iodo radioativo
em 24 horas inferior a 5%. 

(C) iniciar droga antitireoidiana imediatamente, por se tra-
tar de doença de Graves. 

(D) estar em uso de hormônio tireoidiano exógeno, o que
pode ser confirmado com a dosagem da tireoglobulina
elevada. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a manifestação sistêmica em que o consenso de Ma-
astricht V recomenda erradicação do Helicobacter pylori?

(A) Hipertensão arterial sistêmica. 

(B) Nefrite intersticial. 

(C) Pênfigo vulgar. 

(D) Anemia ferropriva de causa desconhecida.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um homem de 27 anos refere episódios recorrentes de
disfagia de condução, iniciados há seis meses. Durante
esse período, apresentou quatro episódios de internação
para realização de endoscopia digestiva alta por causa
de impactação alimentar, com retirada de corpo estranho
(bolo alimentar). Nessas endoscopias, notavam-se estri-
as transversais e sulcos longitudinais em esôfago médio
e distal. Como antecedentes, apresentava rinite e intole-
rância à lactose. 

A etiologia mais provável e a melhor conduta a ser adota-
da são, respectivamente:

(A) esofagite eosinofílica; corticoide tópico inalatório. 

(B) megaesôfago idiopático; dilatação endoscópica. 

(C) doença do refluxo gastroesofágico; inibidores de bomba
de próton. 

(D) espasmo esofagiano difuso; bloqueador de canal de
cálcio. 

acesso_direto_UFG
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▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente com leucemia mieloide crônica em fase crônica,
em uso de Imatinibe, 400 mg, há 18 meses. Seu exame
de RT-PCR para BCR-ABL mostra, na escala internacio-
nal, uma determinação quantitativa de 0,1%. Segundo os
critérios do Consórcio Internacional LeukemiaNet, sua res-
posta ao tratamento é:

(A) resposta molecular completa.

(B) resposta molecular maior.

(C) resposta molecular menor.

(D) resposta molecular incompleta.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino, de 78 anos, completamente
assintomático, com diagnóstico de mieloma múltiplo, com
hemoglobina de 14 g/dL, leucócitos de 9.000/uL, plaque-
tas de 160.000/uL, cálcio iônico normal, creatinina de 1,0,
inventário ósseo normal, mielograma com 66% de plas-
mócitos, relação de cadeias Kappa/Lambda (Free Light
Chain) de 120,0, proteína M de 4,0 g/dL. 

Segundo o International Myeloma Working Group, qual é a
conduta indicada?

(A) Ressonância magnética para completar estadiamen-
to.

(B) Corticoterapia isolada.

(C) Observação e seguimento.

(D) Quimioterapia tripla.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na lesão renal aguda induzida pela sepse, alguns fenôme-
nos patogênicos ocorrem e têm implicações para o trata-
mento. Uma das implicações é

(A) a redução do fluxo sanguíneo renal.

(B) o aumento da densidade capilar.

(C) o aumento da resistência vascular periférica.

(D) a vasodilatação sistêmica e renal.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 24 anos, do sexo masculino, portador de dia-
betes mellitus tipo 1 há dez anos, em sua última consulta
ambulatorial,  apresentava PA 115/75 mmHg,  exame co-
mum de urina sem alterações, albuminúria na urina de 24
horas de 125 mg. A albuminúria anterior há três meses era
de 88 mg/24 horas. Faz uso de insulina glargina e insulina
regular e mantém a hemoglobina glicada em torno de 8%.

Em relação à presença de doença renal diabética,

(A) os dois  resultados de albuminúria  estão normais e
não confirmam o diagnóstico. 

(B) a albuminúria isolada na ausência de hipertensão ar-
terial exclui a doença.

(C) os valores de albuminúria no segundo exame confir-
mam o diagnóstico.

(D) os valores de albuminúria requerem um terceiro exa-
me para confirmação.

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

Paciente do sexo feminino, de 28 anos, previamente hígi-
da, apresenta-se com quadro de dor ocular de início há
seis horas no olho direito,  de caráter progressivo,  com
escotoma e dor à movimentação lateralizada do olhar. No
exame ocular, movimentos dos olhos normais, acuidade
visual 20/20 bilateralmente, reflexos pupilares com rea-
ção fotomotora diminuída do olho direito. RM demonstrou
duas lesões periventriculares na substância branca, sem
realce de gadolínio. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o exame importante para o diagnóstico do sintoma
visual?

(A) Medida de pressão intraocular. 

(B) Angioflurosceína. 

(C) Campimetria. 

(D) Reações sorológicas. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o diagnóstico do sintoma visual?

(A) Toxoplasmose. 

(B) Glaucoma. 

(C) Neurite óptica. 

(D) Síndrome ocular isquêmica. 
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▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando os achados da ressonância  de crânio,  o
diagnóstico etiológico é:

(A) síndrome clínica isolada. 

(B) neuromielite óptica. 

(C) esclerose múltipla. 

(D) ADEM. 

Leia o caso a seguir para responder às questões 35 e 36.

Jovem do sexo masculino, previamente hígido, com os
seguintes sintomas manifestados há seis dias: tosse pro-
dutiva,  febre,  dispneia,  dor  torácica,  ventilatório  depen-
dente. Ao exame: regular estado geral, dispneico, febril,
ausculta pulmonar com estertores finos na base do hemi-
tórax direito.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o exame inicial para a confirmação diagnóstica? 

(A) Raio X do tórax. 

(B) Tomografia do tórax.

(C) Cultura de escarro. 

(D) Hemocultura.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Se for confirmado o diagnóstico de pneumonia no paciente,
qual seria a etiologia mais comum?

(A) Mycoplasma pneumoniae. 

(B) Streptococcus pneumoniae. 

(C) Haemophilus pneumoniae.

(D) Staphylococcus pneumoniae. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher de 40 anos apresenta artrite nos pés, tornozelos,
joelhos, mãos e punhos, de início há cinco anos, em uso
apenas de corticoide injetável durante este período. Sem
outras queixas. Ao exame físico, encontra-se em regular
estado geral, corada, afebril, com artrite nos joelhos, pu-
nhos e metacarpofalangeanas, squeeze test positivo nos
pés e deformidades “em botoneira” no 3º e 4º quirodácti-
los direitos.

Considerando-se  a  principal  hipótese  diagnóstica  para
essa paciente,  a  deformidade descrita  nos  quirodáctilos
caracteriza-se por:

(A) hiperextensão  da  articulação  interfalangeana  proxi-
mal e flexão da articulação interfalangeana distal. 

(B) flexão da articulação interfalangeana proximal e hipe-
rextensão da articulação interfalangeana distal.

(C) subluxação da articulação interfalangeana proximal e
reabsorção da articulação interfalangeana distal.

(D) reabsorção da articulação interfalangeana proximal e
subluxação da articulação interfalangeana distal.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No lúpus  eritematoso  sistêmico,  o  espectro  do  envolvi-
mento do sistema nervoso é amplo e engloba uma série
de condições neuropsiquiátricas. Na nova atualização dos
critérios da doença, de 2012, algumas manifestações neu-
rológicas foram incluídas, entre as quais estão:

(A) disfunção cognitiva e psicose.

(B) mielite e polirradiculopatia desmielinizante aguda. 

(C) hipertensão intracraniana benigna e convulsão.

(D) neuropatia periférica e estado confusional agudo.
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

A.G.M., de 23 anos, do sexo feminino, apresenta grande
preocupação em relação ao seu peso corporal. Diz que
nos últimos meses não tem conseguido se desligar des-
ses  pensamentos  e  quer  muito  emagrecer.  Apesar  de
seus familiares e amigos dizerem que ela está com um
peso adequado e o corpo muito bonito, ela se acha muito
gorda e tenta seguir dietas muito restritivas sem, no en-
tanto, conseguir mantê-las por mais de dois ou três dias.
Geralmente, após um breve período de restrição alimen-
tar, acaba tendo episódios nos quais perde o controle so-
bre  a  quantidade  de  alimentos  ingeridos,  come  uma
quantidade excessiva,  se arrepende em seguida e usa
métodos  laxativos  ou provoca vômitos  para  tentar  não
absorver aquelas “calorias”. Nos últimos seis meses, es-
ses episódios têm ocorrido de uma a duas vezes por se-
mana. Ao exame: peso de 67 kg e altura de 160 cm.

Qual é o diagnóstico da paciente, levando em considera-
ção os critérios atuais da Associação Psiquiátrica America-
na (DSM-5)?

(A) Transtorno de compulsão alimentar periódica. 

(B) Anorexia nervosa. 

(C) Bulimia nervosa. 

(D) Transtorno alimentar restritivo evitativo. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um senhor de 45 anos dá entrada no pronto atendimento
com quadro de agitação psicomotora, agressividade e ir-
ritabilidade. Quebrou vários objetos em casa e necessitou
de contenção física,  feita  por  policiais,  para ser levado
até o atendimento médico. Familiares relatam que o qua-
dro se iniciou logo após ele ter feito grande ingesta de
bebida alcóolica. A não ser nesses momentos, ele não
apresenta alterações de comportamento. 

Qual é o medicamento de uso parenteral adequado para o
tratamento da agitação psicomotora, nesse caso?

(A) Prometazina. 

(B) Clorpromazina. 

(C) Diazepam. 

(D) Haloperidol. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um estudo epidemiológico cujo objetivo é responder
se a chance de desenvolver a doença no grupo dos ex-
postos é maior do que no grupo de não expostos, a medi-
da de associação a ser estimada é 

(A) a redução do risco relativo.

(B) o odds ratio.

(C) a razão de prevalência.

(D) o risco atribuível.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um estudo epidemiológico que visa avaliar a associa-
ção entre o nível  de atividade física e  a mortalidade,  é
possível que a idade interfira na relação entre a exposição
e o efeito por ser uma variável de

(A) seleção.

(B) sobrevivência.

(C) confundimento.

(D) memória.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É uma vantagem de um ensaio clínico randomizado:

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

(B) facilidade na formação do grupo-controle.

(C) exigência de população estável e cooperativa.

(D) facilidade de levar a conclusões inequívocas, quando
os efeitos são raros.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É uma modalidade de investigação, em que somente a
análise dos dados permite identificar os grupos de interes-
se: os expostos, os não expostos, os doentes e os sadios,
de modo a investigar a associação entre exposição e do-
ença. Trata-se do estudo

(A) de coorte.

(B) de caso-controle.

(C) transversal.

(D) ecológico.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as principais medidas de risco usadas em epidemi-
ologia, o risco absoluto é expresso

(A) pelo número de casos novos dividido pela população
sob risco.

(B) pela diferença entre duas taxas de incidência.

(C) pela razão entre duas taxas de incidência.

(D) pela divisão do número 1 pela redução absoluta do
risco.
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As avaliações do impacto das ações de saúde são usual-
mente classificadas em três categorias. Uma delas diz res-
peito à parte econômica das ações (custo-benefício). A es-
sência dessa avaliação reside no balanceamento entre os
ganhos alcançados e os custos da produção. Trata-se da 

(A) eficácia.

(B) eficiência.

(C) efetividade.

(D) acurácia.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A observação da frequência e da distribuição de um even-
to informa a magnitude e a importância dos danos à saúde
da população. As afecções de evolução aguda em geral
são indicadas por meio

(A) da prevalência.

(B) da probabilidade pré-teste.

(C) do valor preditivo.

(D) da incidência.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

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

(A) terminal.

(B) antecedente.

(C) consequencial.

(D) básica.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O movimento da Reforma Sanitária Brasileira (RSB) nas-
ceu no contexto da luta contra a ditadura, no início da dé-
cada de 1970. A expressão foi usada para se referir ao
conjunto de ideias que se tinha em relação às mudanças e
transformações necessárias na área da saúde. Essas mu-
danças não abarcavam apenas o sistema, mas todo o se-
tor  de saúde,  em busca  da melhoria  das  condições  de
vida da população. Grupos de médicos e outros profissio-
nais preocupados com a saúde pública desenvolveram te-
ses e integraram discussões políticas. Este processo teve
como marco  institucional  a  8ª  Conferência  Nacional  de
Saúde, realizada em 1986. Portanto,  as proposições da
RSB tinham como objetivo:

(A) criar o Ministério da Educação e o Ministério da Saú-
de, de acordo com a Liga Pró-Saneamento do Brasil.

(B) garantir a universalização progressiva do atendimen-
to de saúde pública e irrestrita quanto aos recursos
mínimos para financiamento.

(C) estender o direito à saúde a todos os cidadãos com
ações  preventivas  e/ou  curativas  em  um  sistema
descentralizado de saúde.

(D) promover oposição política ao governo militar brasi-
leiro para extinção imediata do Instituto Nacional de
Previdência Social (Inamps). 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O SUS conta com instâncias colegiadas previstas na Lei
n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Esta lei dispõe que:

(A) as conferências de saúde e os conselhos de saúde
terão sua organização e suas normas de funciona-
mento definidas em regimento próprio, aprovado pelo
Poder Legislativo.

(B) o Conselho de Saúde é um órgão colegiado, perma-
nente  e  deliberativo,  constituído  por  representação
do Ministério da Saúde.

(C) o Conselho de Saúde precede a Conferência de Saú-
de  em  hierarquia,  inclusive  na  representação  dos
usuários e dos trabalhadores.

(D) a representação dos usuários nos conselhos de saú-
de e nas conferências será paritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos.
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▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a Portaria  GM n.  2.488,  de 21 de outubro de
2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica,
são atribuições exclusivas do profissional médico:

(A) realizar atenção à saúde dos indivíduos e de famílias
cadastradas nas equipes e, quando indicado ou neces-
sário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitá-
rios, em todas as fases do desenvolvimento humano.

(B) realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos ci-
rúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indica-
do ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espa-
ços  comunitários  e  encaminhar,  quando  necessário,
usuários a outros serviços. 

(C) realizar consulta e procedimentos, atividades em grupo
e conforme protocolos ou outras normativas técnicas
estabelecidas pelos gestores, observadas as disposi-
ções legais da profissão, além de solicitar exames com-
plementares,  prescrever  medicações  e  encaminhar,
quando necessário, usuários a outros serviços. 

(D) realizar atividades programadas e de atenção à deman-
da espontânea; planejar, gerenciar e avaliar as ações
desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros
membros da equipe.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (MS/GM-
2006), no que se refere à condição de saúde dos idosos
brasileiros, define que:

(A) o combate à violência contra os idosos requer políticas
específicas  para  as  comunidades mais  pobres,  uma
vez que é nesse extrato social que as agressões físicas
são cometidas pelos próprios familiares.

(B) as políticas de saúde para a população idosa têm como
meta ampliar a expectativa de vida, para mais de oiten-
ta anos, em todos os extratos sociais da população bra-
sileira.

(C) um decréscimo no número de casos de Aids/HIV na po-
pulação brasileira foi notificado na última década, o que
faz dos idosos uma população não vulnerável a essa
doença.

(D) a elevada incidência de osteoporose e de quedas em
idosos brasileiros tem exigido a formulação de políticas
de saúde para tratar dessa problemática.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O acesso aos serviços de saúde ainda se constitui como um
grande desafio na implantação do Sistema Único de Saúde
(SUS). Definido como direito no Brasil, o acesso à saúde

(A) apresenta relação com a percepção das necessidades
em saúde.

(B) corresponde ao grau com que o sistema de saúde reali-
za a contribuição máxima às metas sociais, face aos re-
cursos disponíveis.

(C) encontra  na  racionalização  da  produção  sua  diretriz
principal.

(D) está  associado  à “oferta  de  uso”  em detrimento  da
“oferta de serviços”.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

“Em um recente artigo no Health Affairs, Jeff Goldsmith
apresenta,  sob  a  forma de  perguntas,  duas  diferentes
abordagens discutidas nos Estados Unidos atualmente,
mas que têm uma lógica para qualquer sistema de saú-
de: a responsabilidade pelo aumento crescente dos cus-
tos na saúde vem do lado da demanda (paciente) ou do
lado do fornecedor (médicos)?”

Disponível  em:  <http://healthaffairs.org/blog/2015/10/27/moral-failure-
and-health-costs-two-simplistic-spending-narratives/>.

É conhecida a existência de uma inflação no setor de saú-
de maior que a inflação geral. Isso quer dizer que os custos
em saúde aumentam mais rapidamente que os custos em
geral nas sociedades contemporâneas e têm como impor-
tantes fatores que contribuem para o aumento dos gastos
em saúde:

(A) a difusão do progresso tecnológico, o aumento da po-
pulação jovem e a tomada de consciência de estado
mórbido. 

(B) a incidência de novas doenças, a coerência cultural
com os serviços de saúde e a prática de atividade físi-
ca regular. 

(C) a prática esportiva,  as alterações demográficas e  a
maior disponibilização de serviços de saúde. 

(D) o refinamento dos diagnósticos,  a  maior  difusão do
progresso tecnológico e a necessidade sentida pelos
usuários dos serviços de saúde.
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▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É conhecido que o processo de transição demográfica não
ocorre da mesma forma entre as diferentes sociedades. No
Brasil, a transição demográfica ocorreu em

(A) um período relativamente curto,  prevalecendo inicial-
mente a queda da natalidade. 

(B) um período relativamente curto,  prevalecendo inicial-
mente a queda da mortalidade. 

(C) um período relativamente longo, prevalecendo inicial-
mente a queda da natalidade.

(D) um período relativamente longo, prevalecendo inicial-
mente a queda da mortalidade. 

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O plano  de ações estratégicas  de doenças crônicas  não
transmissíveis no Brasil (DCNT) definiu como meta deter o
crescimento da obesidade em adultos e reduzir o excesso de
peso e obesidade em adolescentes e crianças, conforme di-
retriz da Organização Mundial de Saúde (OMS). Como res-
posta importante para o enfrentamento das doenças crôni-
cas não transmissíveis no Brasil, o plano apresenta

(A) a opção pelos serviços de urgência/emergência como
resposta de longo prazo a essas condições.

(B) a regulamentação da propaganda de alimentos com
alto teor de gordura e a redução da venda de açúcares
em 50%.

(C) o estímulo à prática de atividades físicas e ao aleita-
mento materno. 

(D) o reconhecimento do baixo impacto dessa condição na
capacidade produtiva global.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 26 anos, do sexo masculino, relata dor inten-
sa nos lábios superior e inferior, bordo lateral da língua,
mucosa oral e glande peniana, após o surgimento de pla-
cas eritematosas e bolhas, com posterior ulceração e for-
mação de crostas. O quadro iniciou-se após sete dias do
uso de sulfametoxazol-trimetropima para tratamento  de
infecção do trato respiratório. Alterações oculares não fo-
ram observadas. A associação do exame clínico e histo-
patológico foi compatível com o diagnóstico de síndrome
de Stevens-Johnson.

A síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) 

(A) é uma reação cutânea a medicamentos comuns e,
nos indivíduos com Aids, o risco de desenvolvê-la di-
minui. 

(B) tem  os  antibióticos  (como  sulfonamidas),  os  anti-
inflamatórios não esteroides e os anticonvulsivantes
como os medicamentos mais frequentemente impli-
cados.

(C) apresenta  lesões oculares frequentes,  podendo re-
sultar em sequelas graves e até cegueira, porém não
ocorre comprometimento sistêmico, com envolvimen-
to de órgãos internos.  

(D) manifesta  lesões  cutâneas  desde  máculo-pápulas
até púrpuras e bolhas,  sendo o destacamento epi-
dérmico >30% da superfície corporal. 

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As dermatozoonoses ou zoodermatoses são quaisquer al-
terações da pele por ação temporária ou permanente de
protozoários, celenterados, insetos e larvas, agindo como
parasitas ou não, em qualquer fase de seu ciclo biológico.
Assim,

(A) a escabiose é causada pelo  Sarcoptes scabiei  var.
hominis,  sendo o principal sintoma clínico o prurido,
em geral intenso e principalmente diurno. 

(B) a larva migrans é uma afecção devida à penetração,
na epiderme, da larva do  Strongyloides stercoralis,
parasita comum do intestino do cão e do gato. 

(C) a pediculose do couro cabeludo é causada pelo Pe-
diculus  humanus  var.  capitis,  e  o  seu  diagnóstico
pode  ser  confirmado  pela  presença  de  ovos  (lên-
deas) aderentes à haste do cabelo. 

(D) os  ixodides  ou  carrapatos  alimentam-se  de  linfa  e
queratina dos seus hospedeiros e são transmissores
de doenças, como a tripanossomíase americana. 

acesso_direto_UFG



UFG/CS                                                                                        PROCESSO SELETIVO                                                                          COREME/2018

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Homem de 27 anos, em tratamento para tuberculose pul-
monar (TB), baciloscopia no diagnóstico ++ e teste mole-
cular positivo para  Mycobacterium tuberculosis com au-
sência de resistência à rifampicina. Paciente no final do
2º. mês do esquema básico (EB) preconizado pelo Minis-
tério  da  Saúde  (rifampicina,  isoniazida,  pirazinamida  e
etambutol)  administrado  sob  observação  direta.  Neste
momento,  exibia  baciloscopia  negativa,  teste  molecular
positivo e com persistência de tosse esporádica. 

Com base nas melhores evidências, qual é a conduta a
ser seguida neste momento?

(A) Mudar para a segunda fase do EB.

(B) Instituir tratamento para TB multirresistente. 

(C) Decretar falência do tratamento e reiniciar EB. 

(D) Solicitar teste de sensibilidade para isoniazida e de-
mais drogas e manter esquema atual.

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com relação à escolha de antimicrobianos, qual associa-
ção é a mais adequada?

(A) S. aureus sensível à meticilina – ampicilina.

(B) S. aureus sensível à meticilina – cefazolina. 

(C) S. aureus resistente à meticilina – ciprofloxacino. 

(D) S. aureus resistente à meticilina – claritromicina. 

▬ QUESTÃO 61 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

M.S., de 25 anos, refere amenorreia há seis meses. Altura
uterina  de 24 cm,  batimentos cardíacos  fetais  audíveis.
Sem queixas, nega patologias. Quais vacinas devem ser
contempladas na assistência a esta paciente?

(A) Hepatite B e dupla adulto.

(B) HPV, dupla adulto e tríplice viral.

(C) Hepatite B, dupla adulto e dTpa.

(D) Hepatite B, HPV e dTpa.

▬ QUESTÃO 62 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

L.F.C., de 29 anos, G2P1A0, idade gestacional de 39 sema-
nas e três dias. Altura uterina de 36 cm, internada na mater-
nidade, sendo que o trabalho de parto transcorreu conforme
o partograma a seguir.

Fonte: Ministério da Saúde.  Parto, aborto e puerpério: assistência humani-
zada à mulher. 2001.

Na avaliação  realizada,  a  análise  do partograma indica
que:

(A) a uma hora, a dilatação do colo uterino era de 6 cm,
a altura da apresentação era “alta e móvel” (AM) e a
linha de alerta havia sido ultrapassada.

(B) às 21 horas, a dilatação do colo uterino era de 4 cm,
a altura da apresentação era no plano -3 de De Lee e
a linha de alerta não havia sido ultrapassada.

(C) às 23 horas, a dilatação do colo uterino era de 6 cm,
a altura da apresentação era no plano -1 de De Lee e
a linha de alerta não havia sido ultrapassada.

(D) às 2 horas, a dilatação do colo uterino era de 10 cm,
a altura da apresentação era no plano +1 de De Lee
e a linha de ação havia sido ultrapassada.
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▬ QUESTÃO 63 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

P.M.C.,  de  33  anos,  comparece  à  Unidade  Básica  de
Saúde (atenção primária) apresentando ultrassonografia
obstétrica realizada em pronto-socorro com gestação de
16 semanas. G3P1A1, uma cesárea prévia seguida de
óbito da criança (não sabe dizer a causa). Sem queixas.
Exame físico sem alterações. Índice de massa corporal
(IMC) = 21. Refere que tem o hábito de fazer caminhadas
até o trabalho com duração de 20-30 minutos. Solicitados
exames de rotina pré-natal e, dentre os resultados, apre-
senta glicemia de jejum = 140 mg/dl.

Qual é o diagnóstico e qual a conduta imediata mais ade-
quada?

(A) O diagnóstico é diabetes gestacional. Orientar dieta
com 40 kcal/kg/dia, fracionada em seis refeições diá-
rias, pois o IMC encontra-se abaixo do esperado. Re-
alizar perfil glicêmico após 14 dias de dieta para ava-
liação de necessidade de uso de insulina. Suspender
as  caminhadas para  evitar  o  risco  de hipoglicemia
até a confirmação de perfil glicêmico normal. Encami-
nhar para centro de referência em gestação de alto
risco.

(B) O diagnóstico é diabetes pré-gestacional. Orientar di-
eta com 30-35 kcal/kg/dia, fracionada em seis refei-
ções diárias, pois o IMC encontra-se normal. Manter
as caminhadas diárias. Realizar perfil glicêmico após
14 dias de dieta para avaliação de necessidade de
uso de insulina. Encaminhar para centro de referên-
cia em gestação de alto risco se houver dificuldade
no controle glicêmico.

(C) O diagnóstico é de rastreamento positivo para diabe-
tes. Realizar TOTG após 100 g de glicose. Caso haja
um ou mais valores alterados, orientar dieta com 40
kcal/kg/dia, fracionada em seis refeições diárias. Re-
alizar perfil glicêmico após 14 dias de dieta para ava-
liação de necessidade de uso de insulina e só liberar
as caminhadas após este exame encontrar-se nor-
mal. Encaminhar para centro de referência em gesta-
ção de alto risco se houver dificuldade no controle
glicêmico.

(D) O diagnóstico é diabetes pré-gestacional. Orientar di-
eta com 30-35 kcal/kg/dia fracionada em seis refei-
ções diárias, pois o IMC está normal e manter as ca-
minhadas diárias.  Realizar  perfil  glicêmico após 14
dias de dieta para avaliação de necessidade de uso
de insulina. Encaminhar para centro de referência em
gestação de alto risco.

▬ QUESTÃO 64 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

M.M., de 36 anos, G1P0A0, idade gestacional de 37 se-
manas, comparece ao serviço de urgência referindo ce-
faleia, distúrbios visuais e epigastralgia. Ao exame, pre-
sença  de  edema  de  face  e  mãos,  PA =  150  x  100
mmHg. Batimentos cardíacos fetais = 135 bpm, altura
uterina = 31 cm, tônus uterino normal, ausência de con-
trações. Toque: colo grosso, posterior, impérvio.

Neste caso, o diagnóstico e a conduta adequada são:

(A) iminência  de  eclâmpsia.  Internação,  prescrição  de
sulfato de magnésio com dose de ataque de 4 g EV,
em 15 minutos, e manutenção de 1 g/hora. Solicitar
TGO, TGP, DLH, bilirrubinas, ureia, creatinina, ácido
úrico,  hemograma  com  plaquetas.  Interrupção  da
gravidez.

(B) suspeita de pré-eclâmpsia. Internação, solicitação de
ultrassonografia obstétrica com doppler, hemograma
e proteinúria de 24 horas. Prescrever analgésicos e
antiácidos e interromper a gravidez, caso seja confir-
mado o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Caso contrá-
rio, com a intenção de evitar cesariana desnecessá-
ria, recomendar repouso domiciliar até entrar em tra-
balho de parto e avaliar vitalidade fetal com doppler
ou cardiotocografia a cada três dias.

(C) eclâmpsia. Internação, prescrição de 10 mg de Dia-
zepam, caso ocorra crise convulsiva. Solicitar hemo-
grama com plaquetas. Interrupção da gravidez.

(D) pré-eclâmpsia. Internação, repouso em decúbito late-
ral  esquerdo,  prescrição  de  metildopa  750  mg/dia.
Solicitar TGO, TGP, DLH, bilirrubinas, ureia, creatini-
na, ácido úrico, hemograma com plaquetas. Interrup-
ção da gravidez quando chegar a termo ou caso haja
piora do quadro clínico. Avaliar vitalidade fetal com
doppler ou cardiotocografia a cada três dias.
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▬ QUESTÃO 65 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

K.S.S., de 25 anos, comparece ao pronto-socorro referindo
amenorreia de três meses com B-HCG positivo. Há 12 ho-
ras com sangramento vaginal em pequena quantidade e dor
em baixo ventre. Ao exame físico, apresenta fácies de dor,
palidez cutâneo-mucosa ++/4+, frequência cardíaca de 110
batimentos por  minuto,  Pressão arterial  70x40 mmHg.  À
palpação profunda do abdômen, apresenta descompressão
brusca positiva. Toque bimanual: colo uterino fechado, útero
sem aumento  de  volume,  anexo  direito  sem alterações;
anexo esquerdo doloroso à palpação, aumentado de volu-
me e fundo de saco vaginal abaulado. Presença de sangue
vivo em pequena quantidade.

Qual é o diagnóstico e qual é a conduta adequada?

(A) Gravidez  ectópica.  Acesso  venoso  e administração
de soro glicosado. Solicitar ultrassonografia transva-
ginal e, caso a massa seja menor que 4 cm, prescre-
ver Metotrexato 1 mg/kg, via intramuscular.

(B) Abortamento inevitável. Acesso venoso e administra-
ção de soro fisiológico. Curetagem uterina com urgên-
cia.

(C) Gravidez  ectópica.  Acesso  venoso  e administração
de soro fisiológico. Laparotomia com urgência.

(D) Abortamento inevitável. Acesso venoso e administra-
ção  de  soro  glicosado.  Solicitar  ultrassonografia
transvaginal  e,  caso ainda haja  restos ovulares na
cavidade uterina, realizar curetagem uterina.

▬ QUESTÃO 66 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

M.S., de 25 anos, G1P0A0, com idade gestacional de 16
semanas.  Sem  queixas  ou  antecedentes  patológicos.
Exame físico normal, inclusive com sinal de Giordano e
Blumberg negativos, exame especular e toque sem altera-
ções. Retorna para consulta com exames de rotina pré-
natal normais, com exceção da urocultura, que veio positi-
va para Eschericha coli. Pelo fato de não estar sentindo
nada e pelo medo de usar medicamentos durante a gravi-
dez, a paciente questiona o resultado do exame e a real
necessidade do uso de antibióticos.

Como deve ser a orientação?

(A) O diagnóstico é cistite e deve ser tratada devido ao
risco aumentado de infecções na mãe e no feto, as-
sim como de prematuridade.

(B) A ocorrência de contaminação por corrimento vaginal
é possível e que, por estar assintomática, não há ne-
cessidade de tratamento no momento.  A urocultura
deverá ser repetida no início do terceiro trimestre ou
caso apresente algum sintoma ou sinal de infecção
urinária.

(C) O diagnóstico é bacteriúria assintomática e deve ser
tratada devido ao risco aumentado de infecções na
mãe e no feto, assim como de prematuridade.

(D) O provável diagnóstico é cistite, mas por estar assinto-
mática a conduta é expectante, sem uso de antibióti-
cos e repetir a urocultura após um mês é uma opção
também preconizada, inclusive para evitar o uso abu-
sivo de antibióticos.
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▬ QUESTÃO 67 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

A.M.B., de 38 anos, G9P5A3, todos partos transvaginais, sendo que o último filho morreu logo após o nascimento, sem
causa esclarecida. Índice de Massa Corporal = 31. Com 26 semanas de idade gestacional, apresentou glicemia de jejum
de 136 mg/dl. Compareceu no pronto-socorro com idade gestacional de 39 semanas e dois dias e altura uterina = 48 cm,
cinco contrações de forte intensidade a cada 10 minutos. Ao toque, ocorreu amniorexe com saída de líquido claro em
quantidade acima do esperado, sendo constatado colo fino, dilatado em 5 cm, feto em apresentação cefálica. O período
expulsivo ocorreu 30 minutos depois com nascimento de feto com 4654 g. No 4º período, paciente apresentou mal-estar,
dispneia, palidez, cianose, frequência cardíaca de 130 batimentos por minuto e pressão arterial de 70x30 mmHg.

Qual é o diagnóstico de base no pré-natal e qual a conduta imediata?

(A) Diabetes pré-gestacional. Acesso venoso calibroso, sondagem vesical, reposição volêmica com 2000-3000 ml de
soro fisiológico a 0,9% ou Ringer. Vinte unidades de ocitocina diluídas em 500 ml de soro fisiológico ou soro glicosado
a 20-30 gotas por minuto, controle de sinais vitais de 15 em 15 minutos, tipagem sanguínea, reserva de concentrado
de hemácias. Revisão da integridade da placenta e curetagem, se necessário, revisão do trajeto do parto. Após esta-
bilização, vigilância rigorosa de sinais vitais para descartar rotura uterina.

(B) Diabetes gestacional.  Expressão manual do útero para retirar sangue e coágulos presentes em sua cavidade.
Acesso venoso calibroso, sondagem vesical, reposição volêmica com 2000-3000 ml de soro glicosado a 5%. Vinte
unidades de ocitocina diluídas em 500 ml de soro fisiológico ou soro glicosado a 20-30 gotas por minuto, controle
de sinais vitais de 15 em 15 minutos, tipagem sanguínea, reserva de concentrado de hemácias. Após estabilização,
revisão da integridade da placenta e curetagem, se necessário, revisão do trajeto do parto e vigilância rigorosa de
sinais vitais; a hipótese diagnóstica de rotura uterina não é cabível, pois não há antecedente de parto cesariana.

(C) Diabetes pré-gestacional. Acesso venoso calibroso, evitar sondagem vesical, pois poderá acarretar infecção uriná-
ria levando a choque séptico. Solicitar hematócrito e hemoglobina para ver a necessidade de reposição volêmica;
caso necessária, infundir 2000-3000 ml de soro glicosado a 5%. Vinte unidades de ocitocina diluídas em 500 ml de
soro fisiológico ou soro glicosado a 20-30 gotas por minuto, controle de sinais vitais de 15 em 15 minutos, tipagem
sanguínea, reserva de concentrado de hemácias. Após estabilização, revisão da integridade da placenta e cureta-
gem, se necessário, revisão do trajeto do parto e vigilância rigorosa de sinais vitais para descartar rotura uterina.

(D) Diabetes gestacional. Expressão manual do útero para retirar sangue e coágulos presentes em sua cavidade. Acesso
venoso calibroso, evitar sondagem vesical, pois poderá acarretar infecção urinária levando a choque séptico. Solicitar
hematócrito e hemoglobina para ver a necessidade de reposição volêmica; caso necessário, infundir 2000-3000 ml de
soro fisiológico a 0,9% ou Ringer. Vinte Unidades de ocitocina diluídas em 500 ml de soro fisiológico ou soro glicosa-
do a 20-30 gotas por minuto, controle de sinais vitais de 15 em 15 minutos, tipagem sanguínea, reserva de concentra-
do de hemácias. Revisão da integridade da placenta e curetagem, se necessário, revisão do trajeto do parto. Após
estabilização, vigilância rigorosa de sinais vitais; a hipótese diagnóstica de rotura uterina não é cabível, pois não há
antecedente de parto cesariana.

▬ QUESTÃO 68 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

B.Z., de 30 anos, G2P1A0, um parto normal anterior, sem intercorrências. Idade gestacional de 40 semanas e quatro
dias. Pré-natal dessa gravidez sem intercorrências. Deu entrada na maternidade com altura uterina de 36 cm, tônus ute-
rino habitual, presença de três contrações a cada 10 minutos, batimentos cardíacos fetais de 135 batimentos por minuto.
Ao toque, colo apresenta-se fino, dilatado com 5 cm, bolsa íntegra, feto em situação longitudinal e apresentação cefáli -
ca.

Como deve ser feita a avaliação da vitalidade fetal, neste caso?

(A) Doppler obstétrico com avaliação da quantidade de líquido amniótico ao ser internada, caso não tenha sido feito
nos últimos três meses. Ausculta dos batimentos cardíacos fetais com sonar ou Pinard a cada 30-60 minutos. Car-
diotocografia de 6/6 horas, até o período expulsivo.

(B) Ausculta dos batimentos cardíacos com sonar ou Pinard a cada 30-60 minutos. Caso a frequência se mantenha
normal, não haja alteração do padrão de contratilidade uterina, da dilatação do colo uterino ou de outras intercor -
rências, não haverá necessidade de outros métodos de avaliação da vitalidade fetal.

(C) Monitorização contínua dos batimentos cardíacos fetais com cardiotocografia durante toda a fase de dilatação e reali-
zação de cesariana, caso ocorram desacelerações no intraparto.

(D) Cardiotocografia ao ser internada e ausculta dos batimentos cardíacos com sonar ou Pinard a cada 30-60 minutos.
Repetir a cardiotocografia a cada seis horas até o período expulsivo para assegurar melhor prognóstico materno-
fetal.
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▬ QUESTÃO 69 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

M.P.E., de 29 anos, idade gestacional de 31 semanas,
estimada pela data da última menstruação. Em consulta
pré-natal de rotina, foi constatada altura uterina de 26 cm.

Caso  a  estimativa  de  idade  gestacional  esteja  correta,
quais devem ser as primeiras hipóteses diagnósticas e o
que deverá ser feito para confirmá-las?

(A) Oligoâmnio e macrossomia fetal. Toque vaginal, con-
firmar a idade gestacional através de ultrassonografia
mais recente e, caso se confirme a disparidade entre
a altura uterina e a idade gestacional, solicitar nova
ultrassonografia.

(B) Polihidrâmnio  e  atraso  de  crescimento  intrauterino.
Toque vaginal, confirmar idade gestacional por meio
da ultrassonografia mais recente e, caso se confirme
a disparidade entre a altura uterina e a idade gestaci-
onal, realizar cardiotocografia.

(C) Polihidrâmnio e macrossomia fetal. Exame especular,
confirmar a idade gestacional por meio da ultrasso-
nografia mais precoce e, caso se confirme a dispari-
dade entre a altura uterina e a idade gestacional, so-
licitar nova ultrassonografia.

(D) Oligoâmnio  e  atraso  de  crescimento  intrauterino.
Exame especular, confirmar a idade gestacional por
meio  da  ultrassonografia  mais  precoce  e,  caso  se
confirme a disparidade entre a altura uterina e a ida-
de gestacional, solicitar nova ultrassonografia.

▬ QUESTÃO 70 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A síndrome pré-menstrual  ocorre  com maior  frequência
em mulheres de 25 a 35 anos, e é caracterizada por:

(A) predominância  de  sintomas  psíquicos  e  comporta-
mentais que ocorrem no início da fase lútea.

(B) predominância de sintomas físicos que ocorrem an-
tes e depois da menstruação.

(C) sintomas físicos,  psíquicos  e  comportamentais  que
se iniciam na fase folicular, continuam na fase lútea e
terminam com a menstruação.

(D) sintomas físicos,  psíquicos  e  comportamentais  que
se iniciam na fase lútea, podem desaparecer com o
fluxo menstrual ou continuar até a fase folicular.

▬ QUESTÃO 71 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente  de 42 anos  procura  a emergência  de atendi-
mento ginecológico por apresentar sangramento uterino
intenso no período menstrual, dismenorreia intensa agra-
vada no último ano e dispareunia, que torna a atividade
sexual um grande sofrimento pela dor. 

O grupo em que essa doença pode ser considerada pela
classificação PALM-COEIM, de acordo com a FIGO, o di-
agnóstico e a alteração uterina que pode ser encontrada
no exame de toque vaginal são, respectivamente:

(A) grupo de PALM, diagnóstico de leiomioma, útero de
consistência amolecida.

(B) grupo  de PALM, diagnóstico  de  adenomiose,  útero
doloroso e superfície lisa.

(C) grupo de COEIM, diagnóstico de endometriose, útero
doloroso.

(D) grupo de COEIM, diagnóstico de câncer de endomé-
trio avançado, útero de tamanho normal.

▬ QUESTÃO 72 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os anticoncepcionais hormonais bifásicos são considera-
dos como fator de risco para as seguintes condições:

(A) câncer de ovário e câncer de mama.

(B) tromboembolismo venoso e colelitíase.

(C) infecção pelo HPV e infecção pelo vírus da hepatite
C.

(D) câncer endometrial e fibroadenoma de mama.

▬ QUESTÃO 73 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Alguns exames hormonais são utilizados para diagnóstico
de baixa da reserva ovariana e para predizer a ocorrência
de menopausa. Assim,

(A) o exame do nível  de hormônio folículo  estimulante
(FSH) é realizado no terceiro dia do ciclo menstrual,
reflete a capacidade funcional do hipotálamo e da hi-
pófise que, na proximidade da menopausa, apresen-
ta FSH acima de 2 mUI/mL.

(B) a avaliação do estradiol sanguíneo no terceiro dia do
ciclo  menstrual  também pode  fazer  a  predição  de
menopausa, quando os níveis se aproximam de 40
mUI/mL a menopausa ocorre em menos de dois me-
ses.

(C) o  hormônio  antimulleriano  (AMH)  é  considerado
como o melhor marcador de reserva ovariana e exa-
mes com valores inferiores a 1 mg/mL são indicado-
res de baixa reserva ovariana e sugerem a ocorrên-
cia da menopausa em até cinco anos.

(D) o volume ovariano diminuído à ultrassonografia e a
presença de 6 a 12 folículos antrais são indicativos
de baixa reserva ovariana e de ocorrência de meno-
pausa em, no máximo, um ano.
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▬ QUESTÃO 74 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 39 anos, com prole definida, apresenta san-
gramento  menstrual  aumentado,  dismenorreia,  anemia
que não melhora com medicação, foi submetida à ultras-
sonografia, que mostrou presença de nódulo localizado
parcialmente  na cavidade uterina,  medindo 6 cm,  com
mais de 50% intramural, evidenciando também três nódu-
los regulares de baixa ecogenicidade e intramurais. O vo-
lume do útero mediu 198 cm³. 

O diagnóstico e a conduta definitiva são:

(A) polipo endometrial e histerectomia vaginal.

(B) leiomiomas e histerectomia vaginal.

(C) adenomiose e histerectomia abdominal.

(D) leiomiomas e histerectomia abdominal.

▬ QUESTÃO 75 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 29 anos, sem atividade sexual, procura am-
bulatório de ginecologia do hospital  por apresentar dis-
tensão e desconforto abdominal.  Refere que notou au-
mento gradual da circunferência abdominal nos últimos
10 meses. Ao exame, foi possível verificar que o útero é
de tamanho normal, o tumor abdominal se estendeu do
apêndice xifoide ao púbis, e a circunferência abdominal
mediu 127 cm. A ultrassonografia mostrou tumor cístico
sem  componentes  sólidos  e  sem  projeções  papilares.
Submetida à laparotomia, foi retirado um tumor ovariano,
medindo 42 x 28 x 25 cm. 

O diagnóstico provável é:

(A) cistoadenoma mucinoso.

(B) cistoadenoma seroso.

(C) cisto de corpo lúteo.

(D) cisto ovariano torcido.

▬ QUESTÃO 76 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do ponto de vista do câncer de colo uterino e suas lesões
precursoras, considera-se o seguinte:

(A) o exame colpocitológico de rastreio, realizado a cada
três anos, aumentou o risco de câncer de colo uteri-
no em 80% quando comparado com exames anuais.

(B) o HPV apresenta diversos tipos e, por isso, a vacina
quadrivalente é eficaz e indicada a pacientes jovens
que tenham relacionamento sexual restrito a um par-
ceiro.

(C) a colposcopia e a conização são indicadas em casos
de citologia negativa, mas com alterações sugestivas
de HPV.

(D) a infecção persistente por HPV de alto risco é uma
condição necessária para o desenvolvimento do cân-
cer de colo uterino.

▬ QUESTÃO 77 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Estudos epidemiológicos e de metanálise em pesquisa so-
bre o uso da terapia hormonal (TH) no climatério e a ocor-
rência de câncer ovariano mostram a seguinte relação:

(A) a TH é um fator de risco, com risco relativo de 1,34 (IC
1,28 – 1,41), de ocorrência de câncer ovariano quan-
do o uso for por mais de cinco anos, se a paciente ain-
da o mantiver.

(B) a TH é um fator de proteção para câncer ovariano
quando o uso for de, pelo menos, cinco anos. Nesse
caso, perdura a proteção por 15 anos.

(C) a TH é um fator de risco que desaparece em menos
de cinco anos se o medicamento foi usado por tempo
maior que cinco anos.

(D) a TH é um fator de proteção se o uso do medicamen-
to for por mais de 10 anos.

▬ QUESTÃO 78 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São fatores de risco para o câncer de endométrio:

(A) anticoncepcional com DIU contendo levonogestrel e
multiparidade.

(B) análogos de GnRH e prolactina.

(C) acetato de medroxiprogesterona e nuliparidade.

(D) TH com estrogênio sem progestagênio em paciente
com útero e nuliparidade.

▬ QUESTÃO 79 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma mulher de 38 anos queixa-se de cansaço e letar-
gia há meses. Como parte da avaliação feita por seu
médico, constata-se que ela está anêmica e que seu
nível sérico de creatinina é de 5,8 mg/dl. O exame da
urina mostra proteinúria 2+. O fator nefrítico C3 está
presente no soro, e o resultado do teste para ANA é
negativo. É realizada biópsia renal. Os glomérulos são
hipercelulares, e há depósitos eletrondensos proemi-
nentes ao longo da lâmina densa da membrana basal
glomerular.

Qual é a forma de glomerulonefrite mais provável?

(A) Glomerulonefrite pós-infecciosa.

(B) Glomerulonefrite rapidamente progressiva.

(C) Glomerulonefrite membranoproliferativa.

(D) Glomerulonefrite membranosa.

▬ QUESTÃO 80 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que grupo de neoplasias ovarianas é mais frequente?

(A) Epitélio de superfície.

(B) Células germinativas.

(C) Cordões sexuais.

(D) Estroma ovariano.

acesso_direto_UFG



UFG/CS                                                                                        PROCESSO SELETIVO                                                                          COREME/2018

Leia o caso a seguir para responder às questões de 81 a
85, considerando os gráficos disponibilizados para a res-
posta das questões de 81 a 83.

Paciente de 12 anos, do sexo masculino, trazido ao ambulató-
rio pelos pais para consulta de rotina. Sem queixas, desenvol-
vimento  neuropsicomotor  adequado,  cartão  vacinal  em dia
com as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria.
Ao exame físico, peso = 50 kg, estatura = 145 cm, índice de
massa corporal (IMC) = 23.78 kg/m², pressão arterial = 118 x
75 mmHg.

▬ QUESTÃO 81 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação à estatura, o paciente apresenta-se com

(A) baixa estatura.

(B) estatura em canal de vigilância.

(C) estatura adequada à idade e ao sexo.

(D) estatura acima da média para idade e sexo.

▬ QUESTÃO 82 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação ao IMC, o paciente apresenta-se:

(A) desnutrido.

(B) eutrófico.

(C) com sobrepeso.

(D) obeso.

▬ QUESTÃO 83 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação à pressão arterial, o paciente apresenta-se:

(A) hipotenso.

(B) normotenso.

(C) hipertenso leve. 

(D) hipertenso grave. 
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▬ QUESTÃO 84 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Foram solicitados exames bioquímicos. O paciente retorna
em nova consulta, trazido pelos pais, e apresenta os re-
sultados.  Com relação ao lipidograma, o colesterol  total
observado foi de 180 mg/dL. Isso significa:

(A) colesterol total abaixo do desejável. 

(B) colesterol total compatível com o saudável. 

(C) colesterol total limítrofe. 

(D) colesterol total elevado.

▬ QUESTÃO 85 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base nos dados colhidos na anamnese, no exame
físico e nos exames complementares do paciente, o médi-
co optou por solicitar uma ultrassonografia de abdome to-
tal para o adolescente. A justificativa para esse exame é
maior probabilidade de:

(A) nefrolitíase.

(B) colelitíase.

(C) esteatose hepática.

(D) pancreatite assintomática.

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
86 e 87.

Uma criança de sete anos é admitida no pronto-socorro
com queixa de sonolência. A mãe relata que a criança
vem emagrecendo muito nas últimas semanas, apesar
de alimentar-se muito bem. Relata também que, nos úl-
timos três dias,  passou a beber  mais água e a urinar
mais  vezes,  porém,  nas  últimas 24 horas,  tem ficado
cada vez mais sonolenta e que, por achar que se trata-
va  de hipoglicemia,  deu um chocolate para a criança,
mas ela vomitou após ingeri-lo. O exame físico é nor-
mal, exceto pela sonolência excessiva (Glasgow 14). Os
exames solicitados apresentaram os seguintes resulta-
dos:

Hemograma:  Hb = 13 Ht  = 40 16.750 leucócitos  (2%
bastões, 40% segmentados, 4% eosinófilos, 2% basófi-
los, 12% monócitos, 40% linfócitos), 234.000 plaquetas

Glicemia: 1130 mg/dL

Ureia: 36 mg/dL

Creatinina: 0,5 mg/dL

Gasometria venosa: pH = 7,20 PCO2 = 22 mmHg PO2  =
40 mmHg bicarbonato = 8 mmol/L BE = -15 satO2 = 75%

Exame  simples  de  urina  (EAS):  densidade  urinária  =
1002, pH =  cetonúria ++++, glicosúria ++++, nitrito ne-
gativo, ausência de proteína, hemácias ou leucócitos, 

Liquor:  3  leucócitos/mm³,  0  hemácias,  proteína  =  20
mg/dL, glicose = 610 mg/dL

▬ QUESTÃO 86 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Diante do exposto, a principal hipótese diagnóstica é:

(A) encefalite viral. 

(B) diabetes insipidus. 

(C) cetoacidose diabética.

(D) tumor de sistema nervoso central. 

▬ QUESTÃO 87 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tratamento imediato é:

(A) manitol a 20%, com infusão de 1 grama/kg de peso.

(B) desmopressina nasal.

(C) insulina intravenosa. 

(D) expansão volêmica com 20 ml/kg de peso, com soro
fisiológico a 0,9%. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 88 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um adolescente de 12 anos é admitido no pronto-socorro
apresentando queixas de hemoptise, falta de ar, tonturas e
palpitações. Ao exame físico, observam-se cianose central,
baqueteamento digital, turgência jugular, taquipneia, auscul-
ta pulmonar com murmúrio vesicular normal, frequência car-
díaca de 120 bpm, presença de sopro  holossistólico,  em
foco tricuspídeo, hiperfonese de segunda bulha, fígado pal-
pável a quatro centímetros do rebordo costal direito e pres-
são arterial sistêmica de 130 x 100 mmHg. A mãe relata que
o filho é portador de comunicação interventricular (CIV) e
que, desde os sete anos, não faz acompanhamento médico.
Após estabilização clínica, com oferta de oxigênio, sob cate-
ter nasal, foi realizada a seguinte radiografia de tórax.

De acordo com o exposto, a principal hipótese diagnósti-
ca, o exame comprovatório e o tratamento são, respecti-
vamente:

(A) miocardite  viral;  ecocardiograma transtorácico;  dro-
gas vasoativas e corticoide sistêmico.

(B) síndrome  de  Eisenmenger;  estudo  hemodinâmico
com drogas vasodilatadoras; contraindicação de cor-
reção da cardiopatia congênita e considerar o trans-
plante cardiopulmonar.

(C) hiperfluxo com hipertensão pulmonar; ecocardiograma
transesofágico; controle medicamentoso da cardiopa-
tia e indicar a correção cirúrgica urgente.

(D) hipertensão pulmonar primária associada à cardiopa-
tia congênita; estudo hemodinâmico com drogas va-
sodilatadoras; correção cirúrgica da CIV e considerar
transplante pulmonar.

▬ QUESTÃO 89 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma gestante, com 38 semanas de idade gestacional, dá à
luz um bebê com microcefalia. A mãe não realizou pré-natal
e relata não ter tido nenhuma doença durante a gestação.
Na investigação do recém-nascido, ainda é achada a pre-
sença de calcificações intracranianas e dilatação de ventrícu-
los laterais. Dentre as causas infecciosas a serem investiga-
das, que reúnem essas características, as principais são:

(A) citomegalovírus, toxoplasmose, zika vírus e vírus da
coriomeningite linfocitária.

(B) zika vírus, vírus da coriomeningite linfocitária, herpes
vírus e toxoplasmose. 

(C) rubéola,  toxoplasmose,  citomegalovírus  e  vírus  da
imunodeficiência humana.

(D) citomegalovírus, zika vírus, toxoplasmose e vírus da
imunodeficiência humana. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 90 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma criança de três meses de idade é atendida no pronto-
socorro, acompanhada de seus pais. O pai informa que o
bebê estava perfeitamente bem até o dia anterior, quando,
subitamente, prostrou-se. A mãe concorda, mas relata que
o bebê sempre foi muito irritado e que estranhou muito
este comportamento repentino. Nessa mesma noite, a cri-
ança apresentou vários movimentos estranhos enquanto
dormia. Logo pela manhã, os movimentos anormais conti-
nuaram, motivando os pais a trazerem-na para uma avali-
ação. Ao exame físico, a criança apresentava-se pálida,
afebril, prostrada, FC = 150 bpm, PA = 100 x 50 mmHg e
saturação de oxigênio de 94% em ar ambiente. Fontanela
palpável e levemente abaulada. Auscultas pulmonar e car-
díaca normais, abdome flácido, indolor e sem massas pal-
páveis. Foi aventada a possibilidade de meningite, sendo
solicitados hemograma, proteína C reativa (PCR) e tomo-
grafia de crânio, antes de se realizar a punção lombar. O
hemograma apresentava apenas anemia e o PCR era po-
sitivo.  A tomografia de crânio mostrava a seguinte ima-
gem.

Após a avaliação desta imagem, a hipótese diagnóstica
principal é:

(A) maus-tratos. 

(B) malformação arteriovenosa. 

(C) doença hemorrágica do recém-nascido tardia. 

(D) abcesso cerebral. 

▬ QUESTÃO 91 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A anafilaxia é definida como uma reação multissistêmica
grave de início agudo e potencialmente fatal. Na sua abor-
dagem é importante observar que:

(A) a urticária e o angioedema fazem parte da definição
diagnóstica, pois estão presentes em todos os casos;
estes sintomas se iniciam imediatamente ou alguns
dias após a exposição ao alérgeno suspeito. 

(B) os anti-histamínicos H1 de 2ª geração (fexofenadina,
desloratadina)  podem  ser  utilizados  como  medica-
mentos de primeira escolha, nos casos de anafilaxia
desencadeados por alérgenos alimentares, podendo
evitar a aplicação de adrenalina.

(C) o tratamento em crianças consta de diluição de 1 ml
de adrenalina em 9 ml de água destilada e aplicação,
via subcutânea, na dose máxima de 0,5 ml, podendo
repetir, se necessário, a cada 5-15 minutos. 

(D) o paciente com anafilaxia deve ser mantido em de-
cúbito dorsal com membros inferiores elevados. Le-
vantar-se ou sentar-se subitamente estão associados
a desfechos fatais (“síndrome do ventrículo vazio”).

▬ QUESTÃO 92 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As pneumonias adquiridas na comunidade continuam sen-
do importante causa de morbimortalidade, especialmente
em menores de cinco anos, em todo o mundo. Diante de
uma criança com sintomas respiratórios, em que se avalia
a possibilidade  de  diagnóstico  de  pneumonia,  deve  ser
considerado que: 

(A) a tosse, a febre e a presença de dificuldade para res-
pirar  são  queixas  comuns,  e  a  ausculta  pulmonar
com estertores crepitantes é o sinal de maior sensibi-
lidade para o diagnóstico. 

(B) a frequência respiratória deve ser pesquisada: o pon-
to  de corte  para taquipneia deve ser  menor de 60
irpm em crianças menores de doze meses e menor
que 50 irpm em menores de cinco anos.

(C) o diagnóstico de pneumonia adquirida na comunida-
de é essencialmente clínico, podendo ser iniciado o
tratamento sem a realização de radiografia de tórax.

(D) a realização de hemograma nos casos suspeitos de
pneumonia  permite  a  diferenciação  do  diagnóstico
etiológico da pneumonia (evitando o uso de antibióti-
cos nos casos de pneumonia viral).
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▬ QUESTÃO 93 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As convulsões febris são o transtorno convulsivo mais co-
mum na infância. Este tipo de convulsão 

(A) acomete crianças de dois meses a seis anos de ida-
de que apresentam febre alta. Pode ser simples ou
complexa (este tipo é mais frequente em criança que
também apresenta convulsão afebril).

(B) tem como principal diagnóstico diferencial as menin-
gites: o exame do líquido cefalorraquidiano deve ser
considerado, caso haja lenta recuperação ou altera-
ção neurológica pós-ictal.

(C) ocorre com maior frequência em crianças com ante-
cedentes de infecções congênitas, principalmente to-
xoplasmose e rubéola; também tem sido documenta-
da nos casos de microcefalia causada por zika. 

(D) deve ser prevenida com o uso contínuo de fenobarbi-
tal – anticonvulsivante de primeira escolha para trata-
mento profilático das convulsões febris simples. Este
tratamento visa reduzir o risco de epilepsia futura. 

▬ QUESTÃO 94 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

No plantão de uma unidade de pronto atendimento na
cidade de Anicuns-GO, o médico atende A. (15 meses,
10 kg, previamente saudável), com relato de febre há
quatro dias (temperatura variando entre 39 e 40 ºC), as-
sociada a adinamia, anorexia e vômitos (sete episódios
nas últimas doze horas, alguns com rajas de sangue). A
criança  apresentou,  ainda,  fezes  pastosas  numa  fre-
quência de três evacuações por dia, nos primeiros dois
dias.  A mãe acredita que A.  “está pior  hoje e parece
sentir dor porque chora muito”, mesmo após o uso de
ibuprofeno e dipirona; ela refere que a diurese está di-
minuída e que seu filho não está aceitando nenhum ali-
mento, nem mesmo água. O exame físico é dificultado
pela intensa irritabilidade da criança, que chora continu-
amente.  Ainda assim,  percebe-se que está  eupneica,
desidratada, normocorada, irritada, com ausculta cardio-
pulmonar normal (nos momentos sem choro), apresen-
tando dor à palpação do abdome e hepatomegalia de 4
cm. Tempo de enchimento capilar: 3 segundos. FC: 160
bpm; saturação de oxigênio: 94%. 

Considerando as hipóteses diagnósticas, a conduta ime-
diata será:

(A) providenciar encaminhamento de urgência para um
hospital de referência, dada a necessidade de isola-
mento.

(B) realizar hidratação EV com soro fisiológico:  200 ml
em 20 minutos.

(C) manter em jejum, realizar hemograma, EAS (urina I)
e  ultrassonografia  de  abdome para  definição  diag-
nóstica.

(D) realizar  a  aplicação  de  antiemético,  seguida  de
soro oral (750 ml, oferecido aos poucos e de forma
contínua), com reavaliações frequentes.

▬ QUESTÃO 95 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Organização Mundial da Saúde (OMS) propôs, para 2017,
no Desafio Global de Segurança do Paciente, o “Uso Seguro
de Medicamentos”. A Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria  (ANVISA),  no protocolo  de “Segurança na Prescrição,
Uso e Administração de Medicamentos”, recomenda: 

(A) escrever a palavra “unidade” por extenso no lugar de
“U” ou “unidade internacional” no lugar de “UI”. Por
exemplo: insulina cinco unidades. 

(B) abreviar, na receita, bem como na prescrição hospi-
talar,  o sobrenome intermediário, mas não o último
sobrenome. Por exemplo: João C. Júnior.

(C) usar elementos de fácil identificação pelos cuidado-
res, como “colher de chá”, por exemplo, para a ex-
pressão de doses nas prescrições pediátricas. 

(D) escrever, quando necessário, na prescrição de solu-
ções por fórmulas químicas, todos os itens em letra
maiúscula. Por exemplo: KCL 10 %, NACL 20 %. 

▬ QUESTÃO 96 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O monitoramento do desenvolvimento puberal é uma das
ações prioritárias na assistência à saúde do adolescente.
Há ampla variedade individual e populacional: indivíduos
de mesma idade e sexo podem estar em fases diferentes
de crescimento somático. Em relação ao desenvolvimento
puberal, deve-se considerar o seguinte:

(A) o atraso puberal caracteriza-se pela ausência de si-
nal de puberdade aos 12 anos, no sexo feminino. 

(B) o estágio M3 de maturação sexual no sexo feminino,
segundo  a  classificação  de  Tanner,  caracteriza-se,
em relação  ao estágio  M2,  por  maior  aumento  da
mama e da aréola, com separação dos seus contor-
nos. 

(C) as alterações de voz são sinalizadoras de fase mais
adiantada do desenvolvimento genital ou maturação
sexual, no sexo masculino.

(D) o estágio G3 apresenta crescimento peniano, princi-
palmente em diâmetro,  para o sexo masculino, se-
gundo a classificação de Tanner.
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▬ QUESTÃO 97 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

P. é um adolescente de 13 anos levado a consulta médi-
ca por estar preocupado com sua estatura.  Durante o
exame físico, foi aferida sua altura e verificado o estadia-
mento de maturação sexual – de acordo com os critérios
de Tanner. O indicador estatura/idade cronológica de P.
no gráfico da OMS estava ligeiramente abaixo de – 2
DP. Em relação ao desenvolvimento da genitália externa,
P. estava no estágio G2 e no estágio P3 de pelos pubia-
nos. Nos últimos seis meses, cresceu 3 cm. A idade ós-
sea apresentada em raio X de punho realizado recente-
mente foi de onze anos e seis meses. 

Em relação à situação clínica e aos dados apresentados,
esse adolescente

(A) tem a idade óssea menor que a cronológica, sinali-
zando baixa estatura familiar.

(B) tem baixa estatura por provável deficiência hormonal.

(C) apresenta desenvolvimento puberal adequado para a
idade e não tem baixa estatura.

(D) está em um momento anterior ao início do estirão da
puberdade que, habitualmente, ocorre no estágio G3
de Tanner.

▬ QUESTÃO 98 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O hemangioma da infância (HI) é uma lesão vascular be-
nigna na qual ocorre um processo proliferativo do endoté-
lio vascular. Cresce rapidamente nos primeiros três meses
de vida e, mais lentamente, até os oito ou dez meses, ini-
ciando a fase de involução lenta, por alguns anos. Assim,
os hemangiomas da infância

(A) são classificados em nodulares, planos e profundos.

(B) apresentam como complicação mais frequente a ma-
lignização, exigindo sempre observação e seguimen-
to rigoroso do pediatra. 

(C) devem ser tratados quando localizados na  ponta do
nariz e na área genital.

(D) têm contraindicação de tratamento com propranolol
por sua baixa eficácia e atuação como betabloquea-
dor.

▬ QUESTÃO 99 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A lei de Weigert-Meyer está relacionada com uma enfermi-
dade que acomete

(A) o epidídimo.

(B) a vesícula seminal.

(C) o ducto deferente.

(D) o ureter.

▬ QUESTÃO 100 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No estudo por trânsito intestinal, as lesões salteadas (skip
lesions) são mais provavelmente associadas à colite

(A) granulomatosa.

(B) ulcerativa.

(C) pseudomembranosa.

(D) neutropênica.
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