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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

EDITAL n. 04/2018

RESIDÊNCIA MÉDICA - UFG/2019

1. Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se 
apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro 
exemplar ao aplicador de provas.

2. Este caderno consta de 100 questões objetivas, assim distribuídas: Clínica Cirúrgica, Clínica 
Médica, Medicina Preventiva e Social, Obstetrícia e Ginecologia e Pediatria. Cada questão 
apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta. 

3. O cartão-resposta é  personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. 
Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o 
ao aplicador de prova.

4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e 
sem rasuras, utilizando caneta de tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. 
A questão deixada em branco, com emenda, corretivo, rasura ou com mais de uma marcação, 
terá pontuação zero.

5. Esta prova terá quatro horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de 
impressão digital e a transcrição das respostas para o cartão-resposta. Iniciada a prova, você 
somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas três horas de 
seu início e mediante autorização do aplicador de prova. 

6. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer no recinto, sendo 
liberados após a entrega do material utilizado por todos eles, e terão seus nomes registrados em 
Relatório de Sala, no qual irão colocar suas respectivas assinaturas.

ATENÇÃO: Transcreva no espaço designado da sua 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras 

maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor.
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 57 anos, de cor branca, hipertensa, obesa, taba-
gista, diabética, portadora de fibromialgia e de passado de
doença neoplásica e em uso de reposição hormonal, apre-
sentou ao final de uma longa viagem de ônibus, subitamen-
te, dor na panturrilha direita e sinais clínicos Homans positi-
vo, bandeira positivo e Olow positivo. Foi diagnosticada com
trombose venosa profunda do membro inferior direito.

Quais fatores de risco estão possivelmente relacionados a
esse diagnóstico? 

(A) Idade, obesidade, tabagismo, sangue tipo A ou O, re-
posição hormonal, longo período de estase, passado
de doença neoplásica. 

(B) Idade, obesidade, hipertensão, sangue tipo AB, repo-
sição hormonal, longo período de estase, passado de
fibromialgia. 

(C) Idade, obesidade, diabetes, sangue tipo O, reposição
hormonal, longo período de estase, passado de do-
ença neoplásica.

(D) Idade, obesidade, hipertensão, sangue tipo A, reposi-
ção hormonal, longo período de estase, passado de
doença neoplásica. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os aneurismas aórticos ocorrem com maior incidência na
aorta abdominal em comparação com os de aorta toráci-
ca. Uma das possíveis causas para que isso aconteça é: 

(A) presença de maior fluxo turbilhonado na aorta to-
rácica.

(B) presença de maior número de camadas elásticas na
parede da aorta abdominal.

(C) presença de fragilidade gradual da aorta abdominal,
tornando-a mais complacente pela maior quantidade
de vaso-vasorum. 

(D) presença de endurecimento gradual da aorta abdo-
minal, tornando-a mais rígida pela menor quantidade
de fibras elásticas.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a figura a seguir.

Segundo a classificação de Bormann para câncer gástrico
baseada na aparência macroscópica, a lesão apresentada
na figura seria do tipo: 

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) IV. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O interferon-Y, como outros interferons, tem a capacidade
de interferir nas infecções virais. Essa substância 

(A) tem como principal ação a resposta imune à infecção
viral.

(B) inibe a atuação de macrófagos e monócitos.

(C) tem  importante  papel  na  diferenciação  de  células
CD4 T.

(D) atua estimulando a diferenciação de linfócitos em cé-
lulas Th2.

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
05 e 06.

Paciente procedente de Barreiras-BA, de 22 anos, com
história  de aumento  do volume abdominal  há cerca de
cinco anos. Nega etilismo, transfusões sanguíneas, uso
de drogas ou outros medicamentos.  Relata ter  tido um
episódio de hemorragia digestiva alta, que foi controlada
após medidas clínicas há cerca de sessenta dias. No exa-
me físico, apresenta abdome globoso, com piparote posi-
tivo, aranhas vasculares periumbilicais.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a possível etiologia do sangramento neste paciente?

(A) Úlcera duodenal.

(B) Úlcera gástrica.

(C) Discrasia sanguínea.

(D) Ruptura de varizes esofagianas.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Caso fosse indicado um tratamento cirúrgico eletivo para o
paciente, qual seria o mais adequado? 

(A) Gastrectomia parcial com vagotomia troncular.

(B) Anastomose da veia esplênica com a veia renal.

(C) Esqueletização do esôfago distal e estômago proximal.

(D) Ligadura dos ramos do nervo vago abaixo do ramo
hepático.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 24 anos, do sexo masculino, apresentando fe-
bre, sudorese e palpitações. Ao exame físico, a pressão ar-
terial encontra-se em 180/110 mmHg.

Que exame poderia auxiliar fortemente no seu diagnóstico?

(A) Dosagem de sódio urinário.

(B) Dosagem de serotonina urinária.

(C) Dosagem de metanefrina urinária.

(D) Dosagem de creatinina urinária.
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▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a figura a seguir.

O  paciente  com a  manometria  esofagiana  apresentada
deve ser submetido a que tipo de conduta? 

(A) pHmetria de 24 horas.

(B) Cardiomiotomia.

(C) Confecção de válvula antirrefluxo.

(D) Introdução de medicação inibidora dos canais de cálcio.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino, de 20 anos, foi atendido no
pronto-socorro com história de trauma em ombro direito há
duas horas. Ao exame físico, apresentava dor e sinal da
dragona.  Refere  dois  episódios  semelhantes  nos  últimos
dois anos.

A conduta imediata adequada, nesse caso, é: 

(A) radiografia de ombro para descartar fratura e redu-
ção da luxação glenoumeral. 

(B) imobilização com tipoia e encaminhamento ao espe-
cialista de maneira eletiva. 

(C) ressonância magnética de ombro para descartar le-
são da musculatura do manguito rotador. 

(D) encaminhamento ao bloco cirúrgico para realizar  a
redução aberta da luxação articular.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo feminino, de 13 anos, pré-menarca, com
diagnóstico de escoliose idiopática do adolescente. Nas ra-
diografias, apresentava curva de 30 graus e Risser II.

O tratamento mais adequado é: 

(A) observação. 

(B) RPG. 

(C) colete.

(D) cirurgia. 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No processo cicatricial, existem quatro fases que seguem
a respectiva ordem:

(A) hemostasia,  proliferativa,  inflamatória  e  remodela-
mento. 

(B) inflamatória,  hemostasia,  proliferativa  e  remodela-
mento. 

(C) hemostasia, inflamatória, remodelamento e prolifera-
tiva. 

(D) hemostasia,  inflamatória,  proliferativa  e  remodela-
mento. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os enxertos e os retalhos são dois importantes meios na
reparação das lesões da pele. De acordo com as caracte-
rísticas específicas de cada um, 

(A) os enxertos e os retalhos dependem da nutrição por
embebição nos três primeiros dias.

(B) os enxertos de pele total possuem irrigação sanguí-
nea própria e os de pele parcial, não. 

(C) o curativo de Brown nos enxertos de pele deve ser
retirado entre o quinto e o sétimo dia. 

(D) a  retirada  dos  retalhos  com  o  dermátomo  elétrico
acelera o ato operatório. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere uma anestesia geral, com indução inalatória em
um  paciente  de  sete  anos  para  adenoamigdalectomia.
Neste caso, a indução inalatória será lenta se

(A) a fração inspirada de anestésico inalatório for alta. 

(B) a frequência respiratória do paciente estiver elevada. 

(C) o anestésico inalatório for lipossolúvel e o paciente ti-
ver alto débito cardíaco. 

(D) o anestésico inalatório possuir coeficiente de solubili-
dade sangue/gás baixo. 
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo feminino, de 45 anos, com 94 kg, 1,65
m  de  altura.  Antecedentes  pessoais  de  tabagismo  15
anos/maço. Será submetida à colecistectomia por vídeo,
sob anestesia geral. Ao exame físico da via aérea, apre-
sentou à inspeção pescoço curto e alargado e foi classifi-
cada como Mallampati II. No dia do procedimento, após
monitorização e venóclise, foi realizada indução da anes-
tesia e à laringoscopia direta para intubação foi classifica-
da pela Classificação de Cormack-Lehane modificada por
Cook como Classe 2B.

Isso indica que, à laringoscopia direta, 

(A) a maior parte das pregas vocais foi visualizada e a
intubação será fácil. 

(B) as cartilagens aritenoides foram visualizadas e a intu-
bação poderá apresentar nível de dificuldade mode-
rado. Sugere-se a utilização de guia (Bougie) para fa-
cilitar o procedimento. 

(C) as cartilagens aritenoides foram visualizadas e a intu-
bação será difícil. Sugere-se a interrupção do proce-
dimento para posterior tentativa com fibroscópio flexí-
vel ou videolaringoscopia. 

(D) as estruturas anatômicas da via aérea não foram vi-
sualizadas, e a intubação deverá ser realizada com
laringoscópio convencional.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um paciente de 22 anos acaba de dar entrada na unida-
de de pronto atendimento com história de ter sido vítima
de acidente  motociclístico há cerca de 30 minutos.  No
momento,  encontra-se  consciente,  porém agitado,  com
PA: 80x60 mmHg, FC: 120 BPM, FR 18 IRM e Sat 90%.
À inspeção  e  ausculta,  foram identificadas,  respectiva-
mente, expansibilidade torácica assimétrica e diminuição
de murmúrio vesicular em hemitórax à esquerda.

A conduta imediata recomendada nesse caso inclui

(A) a oferta de oxigênio suplementar  por cateter de O2,
decúbito lateral direito e drenagem torácica à esquer-
da.

(B) a oferta de oxigênio suplementar  por máscara facial
de O2, decúbito dorsal horizontal e toracostomia com
drenagem pleural à direita.

(C) a oferta de oxigênio suplementar  por ventilação não
invasiva  (VNI),  decúbito  dorsal  horizontal  e  toraco-
centese de alívio em segundo espaço intercostal  à
esquerda.

(D) a oferta de oxigênio suplementar  por cateter de O2,
decúbito dorsal horizontal e toracostomia com drena-
gem fechada à esquerda.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação ao câncer de pulmão, considera-se o seguin-
te:

(A) a síndrome de Pancoast é indicação de cirurgia de
urgência.

(B) as síndromes paraneoplásicas são raras e  sempre
indicam doença metastática.

(C) a cirurgia não pode ser considerada uma alternativa
de tratamento, nos casos de carcinoma de pulmão
de pequenas células. 

(D) os avanços no diagnóstico precoce têm contribuído
para  o  aumento  de sobrevida  global  na  ordem de
60%, em cinco anos.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em serviços  de urgência,  na  abordagem dos casos  de
proctalgia, tem sido constatado que:

(A) a falta de flogose perianal exclui o abscesso anal.

(B) o exame proctológico sob sedação pode ser neces-
sário, se a dor for intensa.

(C) a doença  hemorroidária  interna  pode ser  uma das
causas.

(D) a tomografia deve ser solicitada como primeira opção
diagnóstica. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tendo em vista as fístulas anorretais de etiologia cripto-
glandular,

(A) a regra de Goodsall deve ser desconsiderada devi-
do à melhora tecnológica dos exames complemen-
tares.

(B) a fistulectomia é a técnica de escolha, independente
do envolvimento esfincteriano.

(C) a apresentação em ferradura oferece melhor  prog-
nóstico de tratamento.

(D) o trajeto interesfincteriano é o tipo mais comum de
apresentação.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para prevenir litíase urinária, recomenda-se que os pacien-
tes

(A) consumam líquidos suficientes para produzir 1,5 L de
urina/dia. 

(B) evitem o uso de água carbonatada, que pode conferir
algum risco para formação de cálculos urinários. 

(C) adotem dieta reduzida em sódio combinada com restri-
ção proteica animal e uso moderado de cálcio que pode
diminuir os episódios de cálculos em cerca de 50%.

(D) evitem os sucos cítricos, principalmente os de limão
e laranja. 
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▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento de câncer de próstata localmente avançado,

(A) a deprivação androgênica neoadjuvante e a adjuvan-
te parecem ser apropriadas em pacientes de alto ris-
co, submetidos à radioterapia.

(B) a radioterapia adjuvante melhora o controle local e re-
duz a recidiva bioquímica em pacientes selecionados
após a prostatectomia radical, porém, não altera a so-
brevida global e sobrevida livre de metástase. 

(C) o benefício da radioterapia adjuvante pode ser maior
nos casos de margens cirúrgicas negativas. Os melho-
res resultados estão associados ao aumento da dose.

(D) a terapia de deprivação androgênica neoadjuvante an-
tes da prostatectomia radical parece melhorar a sobre-
vida câncer-específica e a sobrevida global.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de
ejeção  reduzida,  a  melhor  combinação terapêutica para
reduzir a mortalidade é: 

(A) inibidores da ECA, betabloqueadores e espironolac-
tona. 

(B) ivabradina, betabloqueadores e inibidores da ECA. 

(C) sacubitril/valsartana,  betabloqueadores  e  espirono-
lactona. 

(D) digital, inibidores da ECA e betabloqueadores. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes  idosos  com fibrilação  atrial  paroxística,  a
melhor e mais segura maneira de reduzir a recorrência de
AVC é: 

(A) aspirina, 325 mg ao dia. 

(B) aspirina, 325 mg ao dia, e clopidogrel, 75 mg ao dia. 

(C) apixabana. 

(D) warfarina. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Mulher de 68 anos, portadora de hipertensão arterial e es-
tenose aórtica grave, informa episódios recentes de sínco-
pe. A conduta terapêutica mais apropriada seria:

(A) cateterismo cardíaco e cirurgia valvar. 

(B) acompanhamento clínico e controle das comorbidades.

(C) tratamento percutâneo da valva aórtica.

(D) realização semestral de ecodopplercardiograma. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Homem de 53 anos, hipertenso e diabético, com ante-
cedente de angioplastia há dois anos em duas coroná-
rias. Mesmo em uso de AAS 100 mg/dia, atorvastatina
40 mg/dia e atenolol 25 mg duas vezes ao dia, apresen-
ta  os  seguintes  exames  laboratoriais:  colesterol  total
200  mg/dL;  HDL 50  mg/dL;  triglicerídeos  180  mg/dL;
LDL 114 mg/dL; glicemia de jejum 150 mg/dL; HbA1c
7,4%. 

Considerando a  Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipi-
demias e Prevenção da Aterosclerose – 2017, realizada pelo
Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de
Cardiologia (SBC-DA) em conjunto com Sociedade Brasileira
de Diabetes (SBD) e Sociedade Brasileira de Endocrinologia
e Metabologia (SBEM), a meta de LDL colesterol para este
paciente prevê a seguinte terapêutica: 

(A) o uso do ezetimiba é uma alternativa em acréscimo à
dose máxima tolerada de estatina, caso as metas de 
LDL não sejam alcançadas.

(B) o dobro da dose de atorvastatina será o suficiente
para alcançar a meta de LDL.

(C) o uso de fenofibrato deve ser iniciado, caso as metas
de LDL colesterol não sejam alcançadas, já que o pa-
ciente  apresenta  níveis  de  triglicerídeos  acima  do
alvo de 150 mg/dl. 

(D) o uso de estatinas poderia ser dispensado, caso o
paciente apresentasse o nível de LDL colesterol < 50
mg/dL. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher de 42 anos procura assistência médica por causa
de alteração de função tireoidiana. Refere atividade física
intensa e que, após um treino, apresentou dor lombar de
grande intensidade com irradiação para  parte  posterior
de membro inferior esquerdo, sendo prescritos fisiotera-
pia e glicocorticoide injetável  intramuscular de depósito
há uma semana (três ampolas). Ciclos menstruais regula-
res, em uso de contraceptivos orais. PA 120 x 80 mmHg,
FC = 70 BPM, com ritmo cardíaco regular. Tireoide nor-
mopalpável. Traz os exames: 
TSH = 0,3 mUI/L (VR 0,4 a 4,0) 
T4 livre = 1,4 ng/dL (VR 0,8 a 1,9) 
T3 = 1,4 ng/mL (VR 0,7 a 1,8) 
TRAb = 0,1 UI/L (VR < 1,75) 
ATPO = 30 UI/mL (VR < 35) 
Antitireoglobulina = 15 UI/mL (VR < 20) 

Qual  é  a  provável  causa  da  alteração  no  TSH  desta
paciente? 

(A) Doença de Graves.

(B) Uso de contraceptivo oral. 

(C) Hashitoxicose. 

(D) Uso de glicocorticoide.
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando o diagnóstico diferencial de ascite, o achado de gradiente de albumina soro-ascite (GASA) ≥ 1 é detecta -
do em casos de:

(A) peritonite tuberculosa.

(B) carcinomatose peritoneal.

(C) cirrose hepática.

(D) hipotireoidismo.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A gastrite atrófica autoimune está mais frequentemente associada

(A) à litíase biliar.

(B) à insuficiência biliopancreática. 

(C) ao lúpus eritematoso sistêmico.

(D) à anemia perniciosa. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na deficiência do fator XII, há 

(A) hemorragias cutaneomucosas espontâneas. 

(B) associação com cistos hepáticos. 

(C) micro-hemorragias cerebrais. 

(D) prolongamento do TTPa, sem consequências clínicas. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O linfoma de zona marginal esplênico está associado a infeção com o

(A) Helicobacter pylori. 

(B) Chlamydophila psittaci.

(C) Vírus da hepatite C. 

(D) Campylobacter jejune. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente internado há três dias na UTI, devido à insuficiência respiratória secundária a pneumonia, encontra-se em venti -
lação mecânica, em uso de droga vasoativa (noradrenalina), de meropenem e vancomicina, com indicação de início de
terapia renal substitutiva (TRS). Apresenta os seguintes exames laboratoriais, diurese e balanço hídrico a cada 24 horas: 

Dia de internação
na UTI (DI)

Diurese em 24
horas

Balanço hídrico positivo
em 24 horas

Creatinina em
mg/dL

Ureia
em mg/dL

Potássio em
mmol/L

Gasometria
PH/Bicarbonato

1° DI 1200 ml 3500 ml 1,1 88 4,5 7,45/28

2° DI 1000 ml 5000 ml 1,9 101 4,8 7,38/24

3° DI 1100 ml 4500 ml 2,1 105 5,0 7,35/23

Neste caso clínico, o método dialítico a ser adotado e a principal indicação de início da TRS são:

(A) hemodiálise estendida, balanço hídrico positivo acumulado. 

(B) hemodiálise clássica, acidose metabólica. 

(C) hemodiálise clássica, hipercalemia. 

(D) diálise peritoneal ambulatorial contínua (CAPD), sintomas urêmicos. 
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A injúria renal aguda (IRA) é uma condição comum e as-
sociada a piores desfechos clínicos. De acordo com as di-
retrizes de IRA KDIGO 2012, tendo em vista as medidas
de prevenção da IRA,

(A) a utilização de coloides como a albumina, o dextran
ou gelatinas é preferível no manuseio inicial da ex-
pansão volêmica em pacientes com IRA. 

(B) o uso dos diuréticos de alça é uma estratégia consa-
grada para prevenção e tratamento da IRA, uma vez
que está bem estabelecido que a IRA não oligúrica
apresenta prognóstico melhor que a IRA oligúrica. 

(C) o uso da N-acetilcisteína na prevenção da IRA pós-
contraste é questionável; no entanto, o seu benefício
na prevenção da IRA no pós-operatório de grandes
cirurgias,  como  cirurgias  cardíacas,  é  bem  funda-
mentado. 

(D) as formulações lipídicas de anfotericina B estão as-
sociadas a menor risco de nefrotoxicidade do que as
formulações convencionais. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma paciente de 28 anos apresentou cervicalgia que irra-
diou para hemicrânio direito, com perda visual momentâ-
nea desse lado, ao final do parto vaginal de seu primeiro fi-
lho. Persistiu com dor periocular direita.  O pré-natal  fora
seguido  normalmente,  sem  intercorrências.  Ela  entrara
para a sala de parto com sinais vitais normais, mas no final
do procedimento a PA se alterou ficando 135 x 85 mmHg.
O bebê recebeu Apgar 10 e 10, com peso de 3250 g e altu-
ra de 49 cm. No dia seguinte, a paciente apresentou hemi-
plegia esquerda, com discreta melhora após quatro horas,
ficando com hemiparesia esquerda grau 3, proporcionada,
completa.  Foi  a  primeira  gestação da paciente,  que era
previamente hígida.

Conforme o caso, o mecanismo envolvido no insulto cerebral
da paciente é:

(A) isquemia cerebral por cardioembolismo. 

(B) hemorragia subaracnóidea por rotura de aneurisma. 

(C) hemorragia  cerebral  por  doença hipertensiva espe-
cífica da gravidez. 

(D) isquemia cerebral por dissecção arterial. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um paciente de 52 anos, representante de vendas no inte-
rior de Goiás, procurou o serviço médico na unidade bási-
ca de saúde relatando dificuldade para andar e para reali-
zar atividades manuais devido a desequilíbrio e tremor, ini-
ciados há uma semana de forma progressiva. Sua esposa
relatou que ele estava mais irritado, impulsivo, às vezes
confuso, com dificuldade para realizar suas atividades ha-
bituais há cerca de um mês, mas o paciente atribui essas
dificuldades à redução da acuidade visual, que se associa-
va à visão distorcida e desalinhada dos objetos, ou mesmo
a alucinações visuais que o incomodavam há vários me-
ses.  Ele foi  encaminhado para investigação em hospital
terciário e foi  consultado após seis semanas de espera.
Nesta ocasião, apresentava piora dos sintomas com ataxia
axial e apendicular, abalos musculares súbitos ao estímulo
sonoro, confusão mental, perda de memória, leve disfagia
e disfonia, com liberação piramidal difusa e nuca livre. A
esposa relatava que ele não tinha nenhuma doença prévia
conhecida,  nunca fumara,  bebia socialmente e não teve
febre no período. Foi realizada uma ressonância magnéti-
ca cerebral, conforme figuras a seguir.

A – Axial T2 B – Axial difusão

Conforme  a  principal  hipótese  diagnóstica  aplicada  ao
caso, o exame a ser solicitado é:

(A) pesquisa da proteína 14.3.3 no liquor cefalorraqui-
diano. 

(B) pesquisa sérica de VDRL e FTAbs. 

(C) teste tuberculínico cutâneo (PPD). 

(D) pesquisa de bandas oligoclonais no liquor cefalor-
raquidiano. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A alteração mais comum do nervo mediano é a sua com-
pressão no punho, denominada síndrome do túnel do car-
po. Entretanto, existem várias outras afecções que acome-
tem o nervo mediano e alguns achados clínicos e/ou eletro-
fisiológicos conduzem ao diagnóstico diferencial,  como a
ocorrência de:

(A) atrofia do músculo abdutor curto do polegar. 

(B) hipoestesia do primeiro ao terceiro dedos. 

(C) sinal de Tinel na região anterior do punho. 

(D) atrofia dos músculos proximais do antebraço. 
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Uma mulher de 65 anos, com hipertensão arterial, in-
suficiência ventricular esquerda e nefropatia diabética,
desenvolveu tosse seca,  persistente e intolerável  na
vigência do tratamento com lisinopril.

Qual das seguintes intervenções tem a menor probabilida-
de de melhorar a tosse?

(A) Substituir o lisinopril por um antagonista dos recepto-
res de angiotensina II.

(B) Substituir o lisinopril pelo enalapril.

(C) Acrescentar a nifedipina.

(D) Acrescentar a indometacina. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao atender uma criança de sete anos, com tuberculose
pulmonar,  no  início  do  tratamento,  deve  ser  avaliado  o
peso do paciente para o correto ajuste da dose das medi-
cações a serem utilizadas, uma vez que o esquema de
tratamento é diferente do esquema para adultos, visto ha-
ver  possibilidade de neurite  óptica  por  um dos  medica-
mentos usados. Considerando esse evento adverso, qual
das drogas não poderá ser utilizada em crianças?

(A) Rifampicina.

(B) Isoniazida.

(C) Pirazinamida.

(D) Etambutol.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A fibromialgia é uma afecção crônica, caracterizada pela
presença  de dor  difusa e  generalizada,  cujo  tratamento
medicamentoso deve incluir:

(A) analgésicos  comuns,  como  o  paracetamol,  e  anti-
inflamatórios não hormonais, efetivos no tratamento
de sensibilização central.

(B) antidepressivos  tricíclicos,  como  a  amitriptilina,  em
doses superiores a 50 mg/dia, efetiva no tratamento
da dor, da fadiga, além de melhorar o sono.

(C) anticonvulsivantes, como a pregabalina e a gabapen-
tina, benéficos na redução da dor e na melhora do
padrão do sono.

(D) hipnóticos não diazepínicos,  como o zolpidem, que
bloqueia o reflexo nociceptivo espinal,  devendo ser
mantido por tempo prolongado.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Homem de 38 anos queixa-se de lombalgia, que teve início há
cinco dias. Segundo o paciente, a dor começa na região lom-
bar, à direita, desce pela nádega, face posterior da coxa e da
perna, calcanhar, borda externa do pé, até o 5º pododáctilo di-
reito. Ao exame físico, observam-se diminuição da força de fle-
xão plantar do pé direito e diminuição do reflexo aquileu direito.

Nesse caso, a raiz acometida é a:

(A) L3.

(B) L4.

(C) L5.

(D) S1.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

P., de 19 anos, apresenta febre alta há quatro dias que evo-
lui com frequência cardíaca de 130 BPM, taquipneia, pres-
são arterial oscilando entre 95x50 mmHg e 170x100 mmHg,
rigidez muscular,  tremores e,  há 24 horas,  desorientação
temporal e espacial, flutuação do nível de consciência, dis-
curso confuso e alucinações visuais. Previamente, era hígi-
do, exceto pelo diagnóstico recente de esquizofrenia para o
qual foi medicado com haloperidol, 10 mg por dia, há cerca
de duas semanas. O hemograma vem com leucócitos de
16.000, sem desvio à esquerda, CPK de 12000 (VR: 22 a
334), DHL de 800 (240 – 480), TGO 120 (VR até 40) TGP
130 (VR até 56). O EAS veio sem leucocitúria, a radiografia
de tórax está normal. Exame do líquor sem indícios de in-
fecção. Tomografia de crânio sem lesões expansivas ou he-
morrágicas. Hemocultura ainda sem resultado.

Qual é o diagnóstico mais provável  e qual é a conduta
adequada?

(A) Sepse de origem desconhecida com delirium – aumen-
tar a dose do haloperidol e antibioticoterapia de largo
espectro.

(B) Meningite asséptica – manter o haloperidol e sinto-
máticos até resolução espontânea.

(C) Síndrome neuroléptica maligna – suspender haloperi-
dol e iniciar bromocriptina.

(D) Síndrome catatônica da esquizofrenia – trocar o an-
tipsicótico por um de segunda geração.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma das principais causas de morbidade e mortalidade ia-
trogênicas é a desatenção em relação às interações medi-
camentosas. Em um paciente realizando tratamento para
transtorno bipolar com lítio, pode-se incorrer em grave in-
toxicação pelo mesmo mediante a prescrição de:

(A) diuréticos tiazídicos e anti-inflamatórios não hormonais.

(B) diuréticos de alça e betabloqueadores.

(C) antidepressivos e bloqueadores de canal de cálcio.

(D) antipsicóticos e benzodiazepínicos.
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▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre vigilância epidemiológica do sarampo no Brasil, de
acordo com o volume 1 do Guia de Vigilância em Saúde
(Ministério da Saúde, 2017),

(A) todo paciente que apresentar febre e exantema ma-
culopapular, acompanhado de linfadenopatia retroau-
ricular, occipital e/ou cervical, independentemente da
idade e da situação vacinal, constitui caso suspeito
de sarampo.

(B) todo caso suspeito de sarampo, considerando-se a
alta infectividade e contagiosidade da doença, deve
ser comunicado aos gestores de saúde até sete dias
após o atendimento do paciente, pois é doença de
notificação compulsória semanal. 

(C) o caso suspeito cujo exame laboratorial teve como re-
sultado “reagente” ou “soropositivo para IgG” e a análi-
se clínica epidemiológica indicativa de confirmação de
sarampo constitui caso confirmado de sarampo. 

(D) a notificação deve ser registrada no Sistema de Infor-
mação de Agravos de Notificação, utilizando-se a fi-
cha de investigação de Doenças Exantemáticas Fe-
bris Sarampo/Rubéola. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando os testes diagnósticos, o valor preditivo po-
sitivo

(A) aumenta com a elevação da prevalência da doença e
da especificidade do teste. 

(B) diminui com a elevação da prevalência da doença e
da especificidade do teste. 

(C) aumenta com a elevação da incidência da doença e
da sensibilidade do teste.

(D) é invariável em relação à prevalência ou incidência
da doença, e em relação à sensibilidade ou especifi-
cidade do teste.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em se tratando das medidas de tendência central, o valor
que ocupa a posição central de um conjunto de dados or-
denados define a

(A) média. 

(B) mediana. 

(C) moda. 

(D) variância. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma visita de uma equipe de profissionais de saúde,
com a duração de três dias, a um município do estado do
Tocantins, todos os adultos de um pequeno povoado e de
fazendas vizinhas foram examinados. Entre os resultados
obtidos estão os seguintes: de 80 pessoas com sorologia
positiva para dengue, oito eram desnutridas, enquanto em
200 outros indivíduos com sorologia negativa para den-
gue, 20 foram rotulados como desnutridos. O resultado da
prevalência de desnutrição entre as pessoas com sorolo-
gia positiva para dengue e o resultado da razão de preva-
lência desse estudo são, respectivamente:

(A) 10% e 1. 

(B) 15% e 1,5. 

(C) 20% e 2,0. 

(D) 25% e 2,5. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Saturnismo é uma doença ocupacional que acontece em
decorrência de intoxicação por 

(A) manganês. 

(B) mercúrio. 

(C) estireno. 

(D) chumbo. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando a associação entre a exposição e o desfecho ob-
servada na população de estudo for diferente daquela que
seria  verificada caso fossem estudados todos os indiví-
duos da base populacional, constata-se no estudo um viés
de 

(A) informação. 

(B) memória. 

(C) seleção. 

(D) confundimento. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um ensaio clínico, a diferença entre a incidência do
desfecho no grupo controle e a incidência do desfecho no
grupo tratado equivale 

(A) ao risco relativo. 

(B) ao número necessário para tratar. 

(C) à redução absoluta do risco. 

(D) à redução relativa do risco. 
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▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  diagrama  de  controle  caracteriza-se  por  um  método
gráfico  utilizado  pela  vigilância  epidemiológica  para  o
acompanhamento da evolução temporal das doenças. O
último passo para a sua construção,  considerando uma
distribuição normal, é

(A) a plotagem da incidência mensal da doença sob vigi-
lância correspondente ao ano de acompanhamento. 

(B) o cálculo do desvio padrão para cada incidência mé-
dia mensal. 

(C) o cálculo da incidência média mensal de um período
anterior, geralmente de dez anos. 

(D) o estabelecimento de um intervalo de variação espe-
rado para a incidência mensal da doença.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) permite que as
ações  de  prevenção  e  promoção  sejam  ofertadas  aos
usuários, diante do reconhecimento da dinâmica social e
da relação com o espaço em que vivem. Dessa forma,

(A) a prevenção baseia-se nos conceitos e conhecimen-
tos científicos, sendo utilizada no controle de doen-
ças infecciosas, sem trazer grandes contribuições no
caso de doenças e agravos não transmissíveis. 

(B) a promoção da saúde está voltada para o conceito
ampliado de saúde, ou seja, os aspectos da preven-
ção relacionados aos achados de estudos científicos
relativos à doença não são relevantes. 

(C) as ações educativas em saúde visavam, nos anos
1940, conter a população e evitar perdas econômicas
que  impediam  o  desenvolvimento  do  país.  Ainda
hoje, essas práticas são consideradas na medida em
que as políticas de saúde têm como referência a ge-
ração de riqueza no país. 

(D) a promoção da saúde está baseada no conceito am-
pliado de saúde, na determinação social do processo
saúde-doença e tem como objetivo promover melho-
ria nas condições de vida e saúde da população. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Vigilância em Saúde é um modelo de atenção, caracteri-
zada como um conjunto articulado de ações destinadas a
controlar determinantes, riscos e danos à saúde de popu-
lações que vivem em determinados territórios, sob a ótica
da integralidade do cuidado, o que inclui tanto a aborda-
gem individual quanto a coletiva dos problemas de saúde.
São características essenciais da atividade de vigilância:

(A) a observação contínua e a coleta sistemática de da-
dos sobre determinantes em saúde e doenças.

(B) a consolidação e a avaliação de informes de morbi-
dade e mortalidade.

(C) a observação contínua e a consolidação de informes
de morbidade.

(D) a coleta sistemática de dados e a avaliação de mor-
bidade e mortalidade. 

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O senhor J. trabalha em uma revendedora de carros, tem
57 anos, mora em um bairro de classe média em Curitiba e
possui plano de saúde oferecido pela empresa. Recente-
mente, foi diagnosticado com artrose e obteve o medica-
mento em uma unidade de referência do SUS, visto que
seu plano de saúde não cobre esse medicamento. O princí-
pio do Sistema Único de Saúde, que respalda o acesso
desse paciente aos serviços públicos de saúde, é a

(A) participação da comunidade.

(B) regionalização.

(C) universalidade.

(D) equidade.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O repasse direto e automático de recursos para a cobertu-
ra das ações e dos serviços de saúde a serem implemen-
tados pelos municípios está condicionado ao cumprimento
de algumas exigências, tais como:

(A) a celebração de convênio entre os órgãos executivos.

(B) a identificação das diferenças entre as diversas regiões.

(C) o comprovado crescimento de suas populações.

(D) a existência do fundo municipal de saúde.
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▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

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

(A) a Conferência de Saúde destina-se à avaliação e de-
terminação de diretrizes para políticas de saúde vol-
tadas para todo o território nacional.

(B) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde
são  organizados  e  funcionam  conforme  legislação
aprovada nacionalmente.

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

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

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dona R. é servidora pública, tem 42 anos e mora em um
bairro de classe média de Fortaleza. Recentemente, ela
foi diagnosticada com diabetes mellitus do tipo 2. Esse di-
agnóstico  foi  possível  porque,  além do  atendimento  na
Unidade de Saúde da Família, ela foi encaminhada para
um médico endocrinologista. O princípio do Sistema Único
de Saúde, que respaldou e garantiu o atendimento dessa
usuária aos serviços públicos de saúde, é a

(A) participação da comunidade. 

(B) integralidade.  

(C) universalidade. 

(D) equidade. 

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo saúde-doença deriva da vivência social e in-
fluências de fatores culturais e intelectuais, de acesso a
bens e serviços. É nesse campo que a educação em saú-
de atua como medida de prevenção e promoção da saú-
de. Com base nos conceitos de prevenção, promoção e
educação em saúde, considera-se que:

(A) o consultório médico é um ambiente hostil às práticas
educativas.  O  paciente  está  em sofrimento  e  não
dispõe de condições psicológicas para receber infor-
mações. Por outro lado, ações de educação em saú-
de acontecem durante as visitas domiciliares realiza-
das pelos ACS, que encontram ambiente favorável a
essa prática.

(B) o processo de educação em saúde está fundamenta-
do na transferência de conhecimento dos profissio-
nais  de  saúde  para  os  usuários.  Dessa  forma,  os
conceitos  são  incorporados  pela  comunidade  que
então promove mudanças no seu estilo de vida com
vistas à melhoria nas condições de saúde.

(C) a educação em saúde e a promoção da saúde cami-
nham lado a lado e permitem que os sujeitos discu-
tam conceitos e práticas saudáveis de vida, respei-
tando as diversidades e, principalmente, promovendo
mudanças de comportamento. 

(D) o conceito de “prevenção” traz componentes da vida
social que contribuem para que a população melhore
sua saúde. Já a “promoção” tem foco nas medidas
que evitam doenças passíveis de controle por parte
dos sujeitos. 

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia os objetivos a seguir.

→ Evitar o excesso de intervencionismo médico e a iatroge-
nia; detectar indivíduos em risco de “supermedicalização”. 

→ Sugerir alternativas para capacitar os pacientes quanto às
implicações de consumo impróprio de testes diagnósticos. 

→ Analisar as decisões clínicas baseadas em evidências ci-
entíficas; prevenir a “prevenção inapropriada” e exagerada.

Os objetivos apresentados são característicos do nível de
prevenção

(A) primária. 

(B) secundária. 

(C) terciária. 

(D) quaternária. 

acesso_direto_UFG



UFG/CS                                                                                        PROCESSO SELETIVO                                                                          COREME/2019

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As infecções virais são frequentemente associadas a ma-
nifestações  cutâneas,  principalmente  em  crianças,  nas
quais elas são a causa mais comum de exantemas. Em
dermatoses causadas por vírus, 

(A) o eritema infeccioso,  ou quinta doença, é causado
pelo herpesvírus humano tipo 6 e manifesta-se por
máculas petequiais eritematosas no palato mole.

(B) a  roséola  infantil,  ou  exantema  súbito,  é  causada
pelo parvovírus humano B19 e manifesta-se por fe-
bre baixa de 3-5 dias de evolução.

(C) o sarampo é causado por um vírus RNA da família
Paramyxoviridae e apresenta-se com um pródromo
de febre, tosse, congestão nasal e rinoconjuntivite.

(D) a rubéola é causada por um vírus RNA da família To-
gaviridae e manifesta-se por manchas de Koplik na
mucosa oral.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A esporotricose é uma infecção subaguda ou crônica cau-
sada  por  um  fungo  dimórfico  denominado  Sporotrhix
schenkii, caracterizada por lesões polimórficas da pele e
do tecido subcutâneo. Nessa infecção, 

(A) o Sporothrix schenkii vive saprofitamente na natureza
e é introduzido no organismo humano por inalação,
na maioria dos casos.

(B) o Sporothrix schenkii infecta, além do homem, outros
animais, como cachorros, gatos, roedores e equinos.
Entre os animais, os roedores são os vetores mais
comuns.

(C) a forma cutânea mais comum da esporotricose é a
cutâneo-linfática com lesões nodulogomosas linfan-
gíticas.

(D) a disseminação hematogênica é comum em pacientes
imunocompetentes, e os órgãos mais acometidos são
os ossos, as articulações, os tendões e as bursas.

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tuberculose (TB) é a doença infecciosa de maior mortali-
dade  entre  as  pessoas  vivendo  com HIV  (PVHIV).  Em
2015,  registraram-se  10,4  milhões  de  casos  de  TB em
todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde,
sendo que, destes, 11% ocorreram em portadores de HIV.
A estratégia de controle da coinfecção TB-HIV está pauta-
da no diagnóstico precoce de ambas as afecções e na ga-
rantia de tratamento adequado para o paciente, de forma
oportuna. No contexto apresentado,

(A) o teste rápido molecular é a atual metodologia indica-
da para o diagnóstico de tuberculose, porém ele não
está validado para amostras extrapulmonares. 

(B) as PVHIV têm de três a doze vezes mais chance de
adoecer por TB que a população em geral. O trata-
mento de tuberculose latente está indicado àquelas
com contagem de LT-CD4 < 350 céls/mm3,  desde
que descartada a doença ativa. 

(C) o tratamento antirretroviral,  em caso de coinfecção
TB-HIV,  deve  ser  instituído  o  mais  precocemente
possível,  concomitante  ao  esquema  anti-TB,  inde-
pendentemente do nível de LT-CD4. 

(D) a genotipagem pré-tratamento do HIV está indicada e
o esquema antirretroviral  preferencial,  para  virgens
de tratamento e coinfectados com tuberculose,  é a
associação de tenofovir + lamivudina + dolutegravir. 

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As meningites bacterianas são caracterizadas por um pro-
cesso inflamatório das meninges, membranas que envol-
vem o cérebro e a medula espinhal,  causadas por uma
grande variedade de bactérias.  O tratamento precoce e
adequado dos casos reduz significativamente a letalidade
da doença, sendo importante para o prognóstico satisfató-
rio. Quanto às meningites bacterianas, deve-se considerar
o seguinte:

(A) a  Neisseria meningitidis,  conhecida como meningo-
coco, pode ser precocemente identificada na bacteri-
oscopia ao Gram do líquido cefalorraquidiano como
diplococos Gram-positivos.

(B) o tratamento preconizado para lactentes até dois me-
ses  é  a  monoterapia  com  ampicilina  100-300
mg/kg/dia, dividida em duas a quatro vezes, por sete
dias. 

(C) a incidência de Streptococcus pneumoniae não sus-
cetíveis à penicilina em amostras de meningites atin-
ge mais de 30%, em nosso meio. O tratamento pre-
conizado em adultos é a ceftriaxona.

(D) o esquema empírico preferencial, em crianças maio-
res de dois meses, é a associação de ampicilina e
cloranfenicol. 
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▬ QUESTÃO 61 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma paciente multípara, de 45 anos, apresentou san-
gramento uterino anormal há aproximadamente oito me-
ses. O exame ginecológico evidencia útero aumentado
de volume e globoso. A paciente refere dismenorreia in-
tensa associada.

Nesse caso, qual é o diagnóstico mais provável?

(A) Câncer de colo uterino. 

(B) Adenomiose. 

(C) Endometriose. 

(D) Doença inflamatória pélvica aguda. 

▬ QUESTÃO 62 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É considerado fator de risco para câncer de endométrio: 

(A) menarca tardia. 

(B) multiparidade.

(C) índice de massa corporal abaixo de 25. 

(D) terapia estrogênica sem progestágeno. 

▬ QUESTÃO 63 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São complicações relacionadas ao uso do dispositivo in-
trauterino: 

(A) gestação múltipla e hiperplasia endometrial.

(B) gestação ectópica e miomas uterinos.

(C) hiperplasia endometrial e doença inflamatória pélvica. 

(D) gestação ectópica e doença inflamatória pélvica. 

▬ QUESTÃO 64 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para as pacientes em transição menopausal,  sem sinto-
mas  vasomotores,  com ciclos  menstruais  irregulares,  a
prescrição mais adequada é:

(A) estrogênios isolados de forma contínua. 

(B) progestagênios de 10 a 14 dias, simulando a segun-
da fase do ciclo. 

(C) associação  estrogênios-progestagênios  de  forma
contínua. 

(D) progestagênios isolados,  em altas doses,  de forma
contínua. 

▬ QUESTÃO 65 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dor pélvica crônica

(A) melhora no período menstrual, na maioria dos casos.

(B) associa-se a alterações orgânicas no exame gineco-
lógico, em 90% dos casos. 

(C) está relacionada a depressão e/ou traumas familia-
res, em mais da metade dos casos. 

(D) é caracterizada por ser  cíclica há pelo  menos três
meses e seu tratamento é cirúrgico. 

▬ QUESTÃO 66 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

J.P., de 25 anos, refere relações sexuais sem uso de pre-
servativo.  Há  nove  dias  surgiu  úlcera  na  vulva,  única,
com fundo limpo e indolor, seguida de aparecimento de
linfonodos em região inguinal.

Após confirmação laboratorial,  que  tratamento  provavel-
mente será instituído? 

(A) Ácido  tricloracético  (ATA)  80-90%,  aplicação  tópica
semanal até 8-10 semanas. 

(B) Aciclovir 400 mg, de 8/8 horas, por sete dias. 

(C) Penicilina benzatina 2.400.000 UI, em dose única. 

(D) Cefalexina 500 mg, de 6/6 horas, por dez dias. 

▬ QUESTÃO 67 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Maria nasceu com cariótipo XX, com órgãos genitais fe-
mininos. No entanto, desde a infância sente forte identifi-
cação com o gênero masculino, utilizando roupas de ho-
mem e preferindo atividades habitualmente masculinas.
Por esta razão, adotou o nome social de Mário.

Durante atendimento em unidades de saúde, o correto é
se dirigir a esta pessoa como: 

(A) Maria, pois é o seu nome civil. 

(B) Mário, pois é transexual. 

(C) Maria, pois é homossexual. 

(D) Mário, pois é homossexual. 
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▬ QUESTÃO 68 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com referência ao câncer de colo uterino, 

(A) a realização de rastreamento citológico faz-se neces-
sário devido às características da evolução de suas
lesões precursoras. 

(B) a colposcopia está indicada quando forem encontra-
das anormalidades citológicas. 

(C) uma minoria dos casos relaciona-se à infecção por
HPV, razão pela qual o uso de preservativos nas re-
lações sexuais levou à redução do número deste tipo
de câncer. 

(D) o aumento do número de casos diagnosticados de
câncer de mama e de pele fez com que esse tipo dei-
xasse de ser um problema de saúde pública. 

▬ QUESTÃO 69 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São fatores predisponentes para o câncer de mama: 

(A) menarca tardia e histórico de câncer de mama em
mãe, irmã ou filha. 

(B) idade maior ou igual a 40 anos e obesidade. 

(C) etilismo e menopausa precoce. 

(D) menarca tardia e sedentarismo. 

▬ QUESTÃO 70 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher de 22 anos, nuligesta, última menstruação há 50
dias,  é atendida no pronto-socorro  com quadro  de dor
pélvica aguda, em fossa ilíaca direita (FID), associada a
sangramento vaginal. Ao exame físico: afebril, pálida, dor
abdominal, ao toque vaginal nota-se presença de massa
anexial em FID e dor à mobilização cervical.

A hipótese diagnóstica mais provável é: 

(A) gravidez ectópica. 

(B) abcesso tubo-ovariano. 

(C) tumor maligno ovariano. 

(D) endometrioma ovariano. 

▬ QUESTÃO 71 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

J.S. de 33 anos, G4 P2 A1. Um aborto espontâneo e um
óbito neonatal sem causa esclarecida. Encontra-se com
34 semanas de idade gestacional. Apresenta altura uteri-
na = 42 cm.

Quais as prováveis ocorrências relacionadas a esta altura
uterina? 

(A) Polidrâmnio e macrossomia. 

(B) Malformação fetal e centralização fetal. 

(C) Amniorexe e malformação fetal.

(D) Insuficiência placentária e macrossomia.

▬ QUESTÃO 72 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

M.S. de 34 anos, primigesta, idade gestacional de 35 se-
manas, comparece à maternidade reclamando de cefa-
leia, alterações visuais e epigastralgia. Apresenta edema
de face e mãos e PA = 160x110 mmHg. Durante o exame
físico, sofre crises convulsivas tônico-clônicas.

Nesse caso, qual é o diagnóstico?

(A) Pré-eclâmpsia leve. 

(B) Pré-eclâmpsia grave. 

(C) Eclâmpsia. 

(D) Hipertensão arterial crônica. 

▬ QUESTÃO 73 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

P.M. de 35 anos, idade gestacional de 38 semanas, hi-
pertensa crônica, comparece ao pronto-socorro obstétrico
apresentando dor abdominal intensa, hipertonia uterina e
sangramento vaginal.

Nesse caso, qual é o diagnóstico?

(A) Trabalho de parto. 

(B) Descolamento prematuro da placenta. 

(C) Abortamento. 

(D) Rotura uterina. 

▬ QUESTÃO 74 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

J.E. de 25 anos, G2P1A0, idade gestacional de 31 sema-
nas, apresenta duas contrações em dez minutos, regula-
res, colo uterino com 3 cm de dilatação, fino e bolsa am-
niótica íntegra.

Nesse caso, qual é a mais provável causa dessa intercor-
rência?

(A) Inserção fúndica da placenta. 

(B) Apresentação anômala. 

(C) Intervalo interpartal maior que dois anos. 

(D) Infecção geniturinária. 
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▬ QUESTÃO 75 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise o partograma a seguir.

Conforme esse partograma,

(A) a fase ativa do trabalho de parto foi prolongada. 

(B) às cinco horas, a linha de ação havia sido ultrapassada. 

(C) a fase de latência do trabalho de parto foi prolongada. 

(D) às sete horas, a linha de alerta não havia sido ultrapassada. 

▬ QUESTÃO 76 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a imagem a seguir.

Na ilustração, o feto encontra-se em: 

(A) situação pélvica e apresentação longitudinal. 

(B) situação longitudinal e apresentação pélvica. 

(C) situação longitudinal e apresentação cefálica.

(D) situação cefálica e apresentação longitudinal. 
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▬ QUESTÃO 77 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente com idade gestacional de 33 semanas. Famili-
ares infornam que apresenta perda de líquido pela vagi-
na desde a semana anterior. Ao exame, apresenta PA =
80x40 mmHg, frequência cardíaca de 130 batimentos
por minuto, febre e hipersensibilidade uterina.

Nesse caso, qual é a principal hipótese diagnóstica?

(A) Descolamento prematuro de placenta e choque he-
morrágico. 

(B) Pielonefrite e choque séptico. 

(C) Rotura uterina e choque hemorrágico.

(D) Corioamnionite e choque séptico. 

▬ QUESTÃO 78 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante a gestação, no exame da mama considerado nor-
mal são esperadas as seguintes modificações: 

(A) crostas em aréola e edema de pele. 

(B) aumento da vascularização da pele e hiperpigmenta-
ção da aréola. 

(C) edema de pele e glândulas sebáceas aumentadas ao
redor da aréola. 

(D) descarga mamilar cristalina unilateral e hiperpigmen-
tação da aréola. 

▬ QUESTÃO 79 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais dos subtipos de HPV são considerados de alto risco
e mais comumente associados às neoplasias malignas de
colo uterino?

(A) 6 e 11. 

(B) 16 e 18. 

(C) 40 e 42. 

(D) 72 e 73.

▬ QUESTÃO 80 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O local onde ocorrem mais comumente as metástases de
melanoma (extranodais) é:

(A) no cérebro.

(B) no fígado.

(C) no pulmão.

(D) na adrenal.

▬ QUESTÃO 81 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A escabiose norueguesa ou crostosa  é uma forma que
ocorre principalmente em crianças imunodeprimidas, com
síndrome  de  Down,  desnutridas  e  prematuras.  O  trata-
mento indicado para crianças menores de dois meses é: 

(A) enxofre precipitado a 10% em creme, loção cremosa,
ou vaselina sólida, com aplicação uma vez à noite,
por três noites, e com repetição após uma semana.

(B) permetrina em loção cremosa a 1 ou 5%, aplicada
uma vez, com repetição após uma semana.

(C) ivermectina, 200 mcg/kg, em dose única.

(D) deltametrina em loção, 20 mg/100 ml, aplicada uma
vez ao dia, por dez dias.

▬ QUESTÃO 82 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A bronquiolite viral aguda (BVA) é a infecção do trato res-
piratório  inferior  mais  comum  em  crianças  pequenas.
Ocorre mais frequentemente nos primeiros dois anos de
vida, com maior incidência em menores de seis meses.
São considerados critérios clínicos de gravidade identifica-
dos na evolução da BVA: 

(A) idade menor de seis meses, cor branca, sexo mascu-
lino, hiperinsuflação torácica difusa e história familiar
de atopias. 

(B) intolerância ou inapetência alimentar, letargia, histó-
ria pregressa de apneia, gemência e cianose. 

(C) identificação do vírus sincicial respiratório (VSR), cre-
pitações e sibilância. 

(D) tosse produtiva, taquipneia e leucocitose com linfoci-
tose nos exames laboratoriais. 
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Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
de 83 a 85.

Dona M. trouxe seus dois filhos adolescentes à consulta
médica. L., do sexo masculino, e S., do sexo feminino. S
tem 12 anos e 4 meses enquanto L. tem 15 anos. Ambos
foram consultados separadamente,  com a presença da
mãe na coleta de informações da anamnese, anteceden-
tes pessoais, vida escolar, histórico vacinal e desenvolvi-
mento. Após a saída da mãe, foram abordadas queixas
específicas de cada um, vida social,  familiar e informa-
ções de ordem sexual. A seguir, o exame físico foi reali-
zado,  individualmente,  pela  médica.  Posteriormente,  a
mãe foi chamada para o fechamento do atendimento. Ela
estranhou o fato de a médica consultar os filhos separa-
damente, mas principalmente o fato de ter de sair da sala
para que os adolescentes fizessem parte da consulta a
sós com a médica. Os motivos não lhe foram explicita-
dos, apenas solicitada a sua saída da sala após suas in-
dagações.

▬ QUESTÃO 83 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os aspectos éticos relativos à consulta do adolescente en-
globam o seguinte:

(A) o atendimento deve prever o tempo para a anamne-
se familiar e a do adolescente.  Resguardado sigilo
total, não havendo justificativas para quebra do sigilo
da anamnese do adolescente. 

(B) o atendimento deve prever tempo para anamnese fa-
miliar e do adolescente, o que deve ser explicitado
na primeira consulta, colocando as questões de auto-
nomia e sigilo, bem como as justificativas de quebra
do sigilo aos pais e ao adolescente. 

(C) a presença de um acompanhante ou terceiro exami-
nador, em consultas de menores de 18 anos, é dis-
pensável, segundo prevê o código de ética médica. 

(D) a privacidade durante a anamnese do adolescente
independe da  estrutura  física  do  local  de  atendi-
mento. 

▬ QUESTÃO 84 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dona M. está preocupada com o fato de S. não haver ini-
ciado  os  ciclos  menstruais  até  o  momento.  Segundo  a
mãe, reafirmado por S., a adolescente é muito saudável,
alimenta-se muito bem porque ela e o irmão são atletas de
alto rendimento em natação, com treinos quatro vezes por
semana e uma jornada grande de campeonatos. L., com
relação  a  este  assunto,  pergunta  se  não  poderia  fazer
musculação também, porque a mãe permite apenas com
autorização médica. Ao exame físico, S. está eutrófica do
ponto de vista nutricional e, dentro do esperado, na sua
curva de crescimento. A maturação sexual está em m3p3.
L.,  igualmente,  tem exame físico  normal,  está  eutrófico
com maturação g3p4. Quanto à atividade física na adoles-
cência,

(A) a relação entre as modalidades esportivas indicadas
e os estágios de desenvolvimento de Tanner do ado-
lescente inexiste, no que se refere a quesitos como
força, habilidades e velocidade. 

(B) a avaliação clínica específica para orientação de ati-
vidades físicas e emissão de atestados de aptidão é
desnecessária,  visto  que  os  adolescentes  são,  de
modo geral, saudáveis. 

(C) as meninas atletas tendem a apresentar menarca tar-
diamente, em comparação às não atletas, em média
de dois a três anos. 

(D) a orientação sobre o uso de anabolizantes torna-se
desnecessária  em  consulta  de  adolescentes,  uma
vez que esse grupo etário não se interessa por essa
prática. 

▬ QUESTÃO 85 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante a avaliação, foi detectado que S. apresentava vá-
rios comedões na face sem, no entanto, apresentar pústu-
las.  L.,  ao  contrário,  apresentava  além  dos  comedões,
pústulas e pápulas, mas não foram identificados nódulos.
Tendo em vista os problemas dermatológicos na adoles-
cência,

(A) S. apresenta acne de grau II e L., de Grau III; nesse
caso,  deverá  ser  indicada  para  ambos  medicação
sistêmica. 

(B) o tratamento da acne é direcionado à etiopatogenia,
sendo que a classificação em graus orienta o trata-
mento mais indicado. 

(C) a fisiopatologia  é  multifatorial,  desde hiperprolifera-
ção e queratinização da epiderme até ação fúngica
da Malassezia furfur. 

(D) o  uso  de  medicações sistêmicas  é  contraindicado,
pois  não  são  efetivos  no  tratamento  dessas  afec-
ções. 
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▬ QUESTÃO 86 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Dois irmãos procuram o pediatra para saber o motivo de
suas alturas serem muito diferentes.  A.  tem 16 anos e
mede 155 cm, refere menarca aos 13,5 anos e afirma ter
parado de crescer há dois anos. J., de 17 anos, também
parou de crescer há dois anos e está com 178 cm. A mãe
mede 160 cm e o pai, 173 cm.

Considerando o histórico dos irmãos, 

(A) a diferença tão grande entre as alturas finais dos ir-
mãos não era esperada. 

(B) as alturas de A. e J. estão dentro do esperado para o
perfil familiar. 

(C) a altura de A. está abaixo da esperada para o perfil
familiar. 

(D) a altura de J. está acima da esperada para o perfil fa-
miliar. 

▬ QUESTÃO 87 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um adolescente de 15 anos, do sexo masculino, está insa-
tisfeito com seu crescimento e maturação puberal. Ao exa-
me físico, apresenta peso e altura no percentil 10, Tanner
G1P2.

O achado físico que configura puberdade atrasada é au-
sência de:

(A) pelos pubianos aos 13 anos. 

(B) aumento testicular aos 13 anos. 

(C) aumento testicular aos 14 anos. 

(D) aumento do pênis aos 14 anos.

▬ QUESTÃO 88 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

M., de 16 anos, 186 cm, altura-alvo 175 cm, envergadura
194 cm, testículos 3 ml bilateral, Tanner de pelos 3 e gi-
necomastia bilateral. Apresenta os seguintes exames la-
boratoriais: LH 32 (normal 0,3-6), FSH 76 (normal 1-10),
testosterona 0,6 ng/dl (normal 2,5-7,0).

Baseado na história clínica e nos resultados laboratoriais,
a hipótese diagnóstica mais provável é: 

(A) atraso constitucional do crescimento e da puberdade.

(B) síndrome de Kallman. 

(C) síndrome de Klinefelter. 

(D) pan-hipopituitarismo. 

▬ QUESTÃO 89 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na investigação de dengue na infância, 

(A) a ausência de alterações no hemograma (hemocon-
centração e/ou plaquetopenia), após o terceiro dia de
febre, exclui o diagnóstico de dengue e, portanto, ou-
tros exames devem ser realizados em busca do diag-
nóstico definitivo. 

(B) a presença de vômitos persistentes em lactentes não
deve ser considerada como sinal de alerta para den-
gue grave nesta faixa etária,  pois eles apresentam
esses vômitos por diversos motivos, como doença do
refluxo gastroesofágico e alergia ao leite de vaca. 

(C) o isolamento viral, realizado a partir do sétimo dia da
febre, é importante ferramenta para acompanhamen-
to epidemiológico da doença, mas o seu alto custo
inviabiliza a realização em todos os casos. 

(D) a prova do laço, em crianças, deve ser realizada du-
rante  três  minutos  e  é  importante  lembrar  que  ela
pode ser negativa durante o choque. 

▬ QUESTÃO 90 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma menina de cinco meses, com quadro de febre há 23
horas, acompanhada de vômitos (quatro episódios) e cho-
rando muito; sem outros sintomas. Antecedentes: a mãe
refere que a criança manifestou vários quadros gripais e
tem alergia a dipirona. Não trouxe o cartão de vacinação.
A mãe informa ainda que algumas vacinas estão atrasa-
das porque a criança teve febre alta após vacinar-se, en-
tão o pai foi contra as vacinas. O exame físico é bastante
dificultado pelo choro persistente. Foram observadas de-
sidratação leve e temperatura axilar de 39,6 ºC. Ao final
da consulta, a criança apresentou convulsão que cessou
rapidamente, antes que houvesse tempo para aplicar anti-
convulsivante.

A conduta imediata será:

(A) abaixar a febre, preferencialmente com dipirona via
endovenosa, realizar hemograma, EAS, urocultura e
deixar em observação. 

(B) prescrever paracetamol, hidratação venosa e realizar
punção lombar. 

(C) prescrever  antitérmico,  anticonvulsivante  e  soro  de
manutenção; deixar  em observação,  mínimo de 24
horas. Solicitar o cartão de vacinação. 

(D) realizar hemograma, EAS, urocultura, hemocultura e
radiografia de tórax. Após normalização da tempera-
tura, prescrever soro oral e manter em observação
até os resultados dos exames. 
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▬ QUESTÃO 91 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes com ITU (infecção do trato urinário), em es-
tado  febril,  devem ser  evitadas  drogas que  apresentam
excreção  urinária,  mas  não  apresentam  níveis  séricos
adequados, como a 

(A) cefalexina. 

(B) amoxicilina. 

(C) nitrofurantoína. 

(D) ciprofloxacina. 

▬ QUESTÃO 92 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Livre desde 1990 da poliomielite, o Brasil corre o risco de
voltar  a sofrer com a doença,  conhecida também como
paralisia infantil. O Ministério da Saúde apontou 312 muni-
cípios de diferentes estados em que a cobertura vacinal
está abaixo dos 50% entre crianças menores de um ano
de idade. Assim, no Brasil, com relação à vacinação da
criança e do adolescente, 

(A) a vacina oral de poliomielite (VOP) é utilizada há mui-
to tempo e pode ser empregada desde o nascimento
de maneira segura e eficaz. 

(B) a VOP, constituída de vírus atenuado, pode ser em-
pregada em indivíduos com imunodeficiências con-
gênitas ou adquiridas, sem riscos de poliomielite va-
cinal. 

(C) a vacina VIP (pólio inativada) é injetável e mais segu-
ra por ter em sua composição apenas os poliovírus ti-
pos 1 e 2. 

(D) a  VOP,  a  partir  de  2016,  é  uma  vacina  bivalente,
composta de dois poliovírus: tipos 1 e 3, pois o tipo 2
é associado a casos de poliomielite vacinal. 

▬ QUESTÃO 93 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Durante a primeira consulta de puericultura, a mãe de um
lactente  do  sexo  masculino,  com seis  meses  de  vida,
nascido de parto cesariano por história materna de cesá-
reas prévias, relata ter observado que o bebê apresenta
lacrimejamento  contínuo  no  olho  direito,  acompanhado
de conjuntiva avermelhada e “dilatação da pupila”. A mãe
refere ainda que o lactente apresenta-se irritado durante
o dia, acalmando-se durante a noite e em ambientes es-
curos. À inspeção ocular, observa-se aumento do globo
ocular e da trama vascular da conjuntiva, com diferença
no tamanho das córneas. 

Entre as causas congênitas de alterações oculares, a prin-
cipal hipótese diagnóstica para o caso é: 

(A) retinoblastoma. 

(B) catarata. 

(C) glaucoma. 

(D) conjuntivite. 

▬ QUESTÃO 94 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Escolar  do  sexo  feminino,  de  oito  anos,  é  levada  ao
pronto-socorro com história de febre há 24 horas, acom-
panhada de calafrios, fraqueza progressiva, náuseas, dor
e inchaço do joelho direito e cefaleia. A mãe refere que a
filha  faz  acompanhamento  com  reumatologista  há  um
ano devido a “reumatismo no sangue” e que faz uso de
benzetacil uma vez por mês. Estava bem antes do início
do quadro e fez tratamento de cárie há cinco dias.  Ao
exame, a paciente encontra-se em regular estado geral,
temperatura axilar (38,9 ºC), taquicardia (frequência car-
díaca 160 BPM), dispneica, sopro pancardíaco 6+/6+, fí-
gado a 3 cm do rebordo costal direito e Traube ocupado à
percussão.

Baseando-se no diagnóstico da doença preexistente e nas
informações fornecidas pela mãe, a hipótese diagnóstica
para o quadro atual é: 

(A) endocardite bacteriana. 

(B) insuficiência cardíaca. 

(C) derrame pericárdico. 

(D) miocardite viral. 

▬ QUESTÃO 95 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Durante avaliação de rotina de puericultura, um lactente
com dois meses de vida, com desenvolvimento pondo-
estatural normal e sem alterações neurológicas, é obser-
vada a presença de hemangioma plano e hipertricose na
região lombar, como demonstrado na foto abaixo. 

A anomalia do sistema nervoso central mais comumente as-
sociada a tais achados é: 

(A) meningocele. 

(B) espinha bífida. 

(C) cisto epidermoide. 

(D) mielomeningocele. 
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▬ QUESTÃO 96 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Crianças com doença diarreica aguda são mais susceptí-
veis  à  desidratação  do  que  os  adultos.  A desidratação
deve ser avaliada e corrigida rapidamente. Para a grande
maioria das crianças nessa situação, é indicado o soro de
reidratação oral.  Pela Organização Mundial da  Saúde, a
osmolaridade do soro deve ser:

(A) 75 mEq/L de sódio; 50 mEq/L de cloro; 20 mEq/L de
potássio e 75 mmol/L de glicose, com osmolaridade
de 245 Osm/L. 

(B) 20 mEq/L de sódio; 50 mEq/L de cloro; 50 mEq/L de
potássio; 134 mMol/L de glicose, com osmolaridade
de 175 Osm/L. 

(C) 125 mEq/L de sódio; 64 mEq/L de cloro; 20mEq/L de
potássio e 125mmol/L de glicose, com osmolaridade
de 350 Osm/L. 

(D) 90 mEq/L de sódio; 64 mEq/L de cloro; 20 mEq/L de
potássio e 111 mmol/L de glicose, com osmolaridade
de 311 Osm/L. 

▬ QUESTÃO 97 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Cerca de um a dois em cada 1000 recém-nascidos vivos,
apresentam  cardiopatia  congênita  crítica.  Em  torno  de
30% desses recém-nascidos recebem alta hospitalar sem
o diagnóstico,  e evoluem para choque, hipóxia ou óbito
precoce,  antes de receber tratamento adequado.  Nesse
sentido, a aferição da oximetria de pulso (teste do cora-
çãozinho), de forma rotineira, mesmo em recém-nascidos
aparentemente saudáveis com idade gestacional > 34 se-
manas, tem mostrado uma elevada sensibilidade e especi-
ficidade para detecção precoce dessas cardiopatias. Esse
teste

(A) deve ser realizado em duas aferições da oximetria,
sendo uma em um dos membros superiores e a outra
em um dos  membros  inferiores.  Para  a  adequada
aferição,  é  necessário  que  o  recém-nascido  esteja
com as extremidades aquecidas e o monitor eviden-
cie uma onda de traçado homogêneo. 

(B) é melhor ser realizado após 24 horas de vida, já que
o canal arterial pode levar de 12 a 24 horas para o
seu fechamento virtual, resultando em testes falsos-
negativos,  sobretudo nas cardiopatias canal-depen-
dentes. 

(C) requer, para os casos de alta precoce, que os pais
sejam orientados a retornar com o bebê entre 24 e
48 horas de vida, tempo ideal para a aferição. 

(D) indica, se for positivo, a solicitação de ecocardiogra-
ma. Se a criança apresentar algum sintoma aparente
de doença cardíaca, o exame precisa ser realizado
antes mesmo da alta hospitalar. 

▬ QUESTÃO 98 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma lactente de cinco meses é atendida no ambulatório
de pediatria com queixa de dificuldade para mamar e ga-
nhar peso. A mãe relata que a criança mamava bem até o
primeiro mês de vida, mas que vem diminuindo o tempo
de mamada, soltando o seio materno em menos de cinco
minutos de sucção, o que a faz pensar que a amamenta-
ção está insuficiente. A mãe relata também que a criança
já teve dois episódios de pneumonia nos últimos dois me-
ses. A criança apresentava-se com baixo ganho nas cur-
vas de peso e crescimento, e ao exame foram observados
taquidispneia leve, sopro sistólico +++/6+ rude, melhor au-
dível em bordo esternal esquerdo médio e baixo, além de
hepatomegalia de 2 cm. A radiografia de tórax e o eletro-
cardiograma foram realizados. O eletrocardiograma mos-
trou sinais de sobrecarga do ventrículo esquerdo e a radi-
ografia é apresentada a seguir.

Nesse caso, qual é a principal hipótese diagnóstica? 

(A) Defeito do septo atrioventricular. 

(B) Tetralogia de Fallot. 

(C) Comunicação interatrial. 

(D) Comunicação interventricular. 

▬ QUESTÃO 99 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O chamado sinal de HONDA está relacionado à fratura 

(A) da escápula. 

(B) do fêmur.

(C) da primeira costela.

(D) do sacro.

▬ QUESTÃO 100 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os tumores mais comuns no bacinete são do tipo: 

(A) células transicionais. 

(B) escamosos.

(C) metaplásicos.

(D) embrionários.
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