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1. A síndrome da pele escaldada é mediada por 

qual toxina: 

 

(A) toxina alfa 

(B) enterotoxina 

(C) citotoxina 

(D) toxina esfoliativa 

(E) toxina gama 

________________________________________ 

 

2. A febre reumática é uma complicação não 

supurativa caracterizada por alterações 

inflamatórias envolvendo coração, articulações, 

vasos sanguíneos e tecidos subcutâneos. O 

envolvimento do coração se manifesta como uma 

pancardite e está frequentemente associado a 

nódulos subcutâneos. As manifestações em 

articulações podem variar de artralgias a artrite 

clara, com envolvimento de múltiplas articulações 

em um padrão migratório. A febre reumática é 

uma complicação de qual doença e é causada por 

qual microrganismo? 

 

(A) Escarlatina por S. viridans. 

(B) Faringite por S. pyogenes. 

(C) Fasciite necrosante por S. dysgalactiae. 

(D) Síndrome do choque tóxico por S. viridans.  

(E) Endocardite por S. mitis. 

________________________________________ 

 

3. Paciente do sexo masculino, pessoa privada de 

liberdade (PPL), foi levado à UPA com escolta 

devido a falta de equipe de saúde prisional, com 

os seguintes sintomas: diarréia, sangue e muco nas 

fezes, cólica abdominal baixa, tenesmo e febre. A 

bactéria causadora deste quadro clínico, se liga e 

penetra nas células M que revestem o trato 

intestinal, multiplicam-se nas células e invadem as 

células vizinhas evitando a defesa do sistema 

imune, produzem toxina destruindo os tecidos e 

levam ao dano às paredes intestinais. O 

diagnóstico em geral tem como base a 

recuperação de microrganismos de raspados retais 

e o dano resulta em ulceração da mucosa 

intestinal. Este quadro clínico refere-se à: 

 

(A) Disenteria bacteriana por S. dysenteriae. 

(B) Febre tifóide por S. typhi. 

(C) Gastrenterite por E. coli enterotoxigênica. 

(D) Gastrenterite por S. enterica. 

(E) Cólera por V. cholerae. 

 

 

 

4. A presença de células-alvo em exame à fresco 

de secreção vaginal é indicativo de: 

 

(A) T. vaginalis 

(B) C. trachomatis 

(C) N. gonorrhoeae 

(D) T. pallidum 

(E) G. vaginalis 

________________________________________ 

 

5. Paciente, 4 anos de idade, previamente hígido, 

há 24 horas iniciou com febre, mal-estar, dor de 

cabeça, dores musculares e pescoço rígido. Foi 

coletado líquido cerebrospinal e apresentou os 

seguintes resultados: aspecto claro, 450 células, 

glicose normal, proteínas >40mg/dl, diferencial: 

predomínio de linfócitos. O diagnóstico é de: 

 

(A) meningite bacteriana 

(B) meningoencefalite amebiana 

(C) meningite viral 

(D) poliomielite 

(E) encefalite viral 

________________________________________ 

 

6. Qual é a definição de um resultado de teste de 

pele (PPD) positivo: 

 

(A) Verificar doença ativa. 

(B) Verificar imunidade a M. tuberculosis. 

(C) Medir a eficácia da BCG. 

(D) Infecção por M. tuberculosis. 

(E) Medir a exposição a M. tuberculosis. 

_______________________________________ 
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7. As afirmativas a seguir tratam corretamente de 

micoses superficiais, cutâneas e subcutâneas, 

EXCETO: 

(A) Em raspados ou biópsias cutâneas os 

dermatófitos aparecem como hifas hialinas 

septadas que são evidenciadas após tratamento das 

escamas de pele com KOH. 

(B) O padrão clássico das dermatofitoses, causada 

por fungos filamentosos, é em forma de anel de 

escamação inflamatório com crescimento 

centrífugo. 

(C) Candida spp. pode causar infecção localizada 

nas dobras cutâneas onde a pele é ocluída e 

úmida, p. ex., região inguinal, se apresentando 

como erupções vesiculopustulares, eritematosas e 

pruriginosas. 

(D) A esporotricose é a micose subcutânea mais 

comum, causada por fungos dimórficos do gênero 

Sporothrix, ubíquo no solo e na vegetação em 

decomposição. 

(E) As lesões de ptiríase versicolor são máculas 

hipo ou hiperpigmentadas, mais frequentemente 

nos membros inferiores, microscopicamente são 

visualizadas leveduras e hifas curtas nas escamas 

de pele. 

________________________________________ 

 

8. As micoses sistêmicas primariamente 

respiratórias podem ser causadas por fungos 

dimórficos ou filamentosos ubíquos na natureza. 

As afirmativas a seguir sobre as principais 

micoses respiratórias estão corretas, EXCETO:   

 

(A) Diversos fungos dimórficos existentes na 

natureza podem ter seus microconídeos inalados e 

causar doenças pulmonares ou sistêmicas, como 

Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides 

brasiliensis e Aspergillus spp. 

(B) O habitat da forma filamentosa de ambas as 

variedades de Histoplasma capsulatum é o solo 

com alto conteúdo de nitrogênio, como aquele 

encontrado em áreas contaminadas com fezes de 

pássaros ou morcegos. 

(C) A paracoccidioidomicose é endêmica por toda 

a América Latina e a maior incidência é observada 

no Brasil. Muitos pacientes com doença 

clinicamente aparente vivem em áreas rurais e têm 

contato próximo com o solo. 

(D) Ainda que a proporção da infecção possa 

alcançar 100% em algumas exposições a 

Histoplasma capsulatum e Paracoccidioides 

brasiliensis, as pessoas imunocomprometidas são 

mais propensas a desenvolver doença sintomática.  

 

(E) A existência de Aspergillus spp. no ambiente 

pode causar reações alérgicas em hospedeiros 

hipersensíveis ou uma destrutiva doença pulmonar 

invasiva e formas disseminadas em indivíduos 

altamente imunossuprimidos. 

________________________________________ 

 

9. Os microrganismos produzem doença através 

da morte celular do hospedeiro ou pela produção 

de toxinas. Além disso, a resposta imunológica 

estimulada pelos microrganismos no momento da 

infecção no hospedeiro também pode causar 

danos teciduais. Marque a alternativa correta 

quanto aos mecanismos da imunidade inata e 

adquirida contra microrganismos:  

 

(A) Os peptideoglicanos na parede celular de 

bactérias Gram-positivas e os lipopolissacarídeos 

em bactérias Gram-negativas ativam o 

complemento pela via alternativa. 

(B) Os vírus podem persistir por longos períodos 

dentro do fagócito causando ativação de células T 

e macrófagos e resultar na formação de 

granulomas. 

(C) A deficiência de neutrófilos ocasionada por 

imunossupressão é frequentemente associada a 

infecções parasitárias.  

(D) Infecções por fungos estão associadas a 

produção de interferons tipo I e, mais tarde, pela 

produção de anticorpos e células T CD8+. 

(E) A defesa contra infecção por microrganismos 

intracelulares é mediada pela ativação das células 

Th2, o que resulta na produção de anticorpos IgE 

e ativação de eosinófilos. 

________________________________________ 
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10. O sistema imune inato e adaptativo reagem 

contra diversos tumores. Por outro lado, muitos 

tumores malignos desenvolvem mecanismos que 

lhes permitem escapar das respostas imunes 

antitumorais. Marque a alternativa correta:  

 

(A) O principal mecanismo de proteção imune 

adaptativa contra tumores está na eliminação das 

células tumorais por células T CD4+.  

(B) As células Natural Killer são ativas contra 

células tumorais que apresentam expressão 

aumentada de MHC de classe I. 

(C) Os anticorpos antitumorais destroem células 

tumorais de forma efetiva através da ativação de 

complemento. 

(D) As células tumorais podem escapar do 

reconhecimento imune pela diminuição da 

expressão de antígenos específicos do tumor ou 

pela regulação negativa da expressão de MHC 

classe I. 

(E) Ao contrário do que ocorre contra os 

microrganismos, os macrófagos agem 

exclusivamente a favor dos tumores promovendo 

angiogênese tumoral e prejudicando as funções 

das células T. 

________________________________________ 

 

11. As respostas imunes são produzidas a fim de 

erradicar os organismos infectantes do hospedeiro. 

No entanto, respostas inadequadas podem 

produzir lesão tecidual e causar doença. As 

afirmativas a seguir descrevem corretamente as 

reações de hipersensibilidade, EXCETO: 

 

(A) As reações alérgicas são mediadas por 

anticorpos IgE que se ligam a receptores 

específicos de alta afinidade para a região Fc da 

IgE na superfície de eosinófilos. 

(B) As reações anafilactoides são produzidas pelas 

anafilatoxinas C3a e C5a, assim como por vários 

fármacos, fatores físicos e certas lectinas. 

(C) As manifestações clínicas das reações 

alérgicas incluem reações localizadas como a 

rinite alérgica, dermatite atópica, alergias 

alimentares e doenças pulmonares obstrutivas 

como a asma, bronquite e enfisema. 

(D) Nas reações de hipersensibilidade tipo II os 

anticorpos ativam complemento e causam lise da 

célula alvo. 

(E) As reações de hipersensibilidade tipo III são 

mediadas por imunocomplexos, os quais são 

removidos no fígado pelas células de Kupffer, 

mas podem se depositar nas articulações, rins e 

pele. 

12. As técnicas de reconhecimento específico de 

antígenos ou anticorpos vêm sendo amplamente 

utilizadas no diagnóstico de doenças. Marque a 

alternativa correta: 

 

(A) A técnica direta de ELISA detecta anticorpos 

específicos no soro ou outros líquido biológico de 

pacientes infectados através da ligação com 

antígenos específicos adsorvidos nos poços-testes. 

(B) A técnica de citometria de fluxo gera gráficos 

do tipo dot plot permitindo a quantificação das 

populações linfocitárias TCD4 e TCD8 de 

pacientes infectados pelo HIV. 

(C) A técnica de Western blotting, utilizada para 

triagem do HIV, é uma técnica amplamente 

utilizada para determinar a presença e o tamanho 

de uma proteína em uma amostra biológica. 

(D) Os testes de hemaglutinação exigem 

equipamentos especiais para que sejam realizados 

em laboratório. 

(E) A imunofluorescência indireta faz a detecção 

do antígeno diretamente em células ou tecidos, 

intracelular ou de membrana, utilizando um 

anticorpo específico marcado com fluorcromo. 

________________________________________ 

 

13. Relacione as imunodeficiências com suas 

respectivas características e marque a alternativa 

correta: 

I- Síndrome de Chédiak-Higashi 

II- Imunodeficiência combinada grave 

III- Deficiência seletiva de imunoglobulina A 

VI- Doença granulomatosa crônica 

A- Causa mais comum de imunodeficiência 

primária de imunoglobulina sendo que, na maioria 

das pessoas, essa alteração é assintomática e, em 

alguns casos, há remissão espontânea. 

B- Defeitos na fusão das vesículas e da função 

lisossômica em neutrófilos, macrófagos, células 

dendríticas, células NK, células T citotóxicas, e 

muitos outros tipos celulares; infecções 

recorrentes por bactérias piogênicas, além do 

albinismo oculocutâneo. 

C- Produção defeituosa de espécies reativas de 

oxigênio pelos fagócitos; infecções intracelulares 

bacterianas e fúngicas recorrentes. 

D- problemas no desenvolvimento dos linfócitos 

T com ou sem defeitos na maturação de células B 

 

(A) I-A, II-B, III-C, VI-D 

(B) I-B. II-A, III-D, VI-C 

(C) I-C, II-D, III-A, VI-B 

(D) I-B, II-D, III-A, VI-C 

(E) I-D, II-A, III-C, VI-B 
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14. A AIDS é uma doença retroviral causada pelo 

vírus da imunodeficiência humana (HIV). Sobre a 

infecção pelo HIV e a AIDS, assinale verdadeiro 

(V) ou falso (F): 

___A proteína p24 é o antígeno viral detectado 

com mais facilidade, sendo, portanto, o alvo para 

os anticorpos empregados para o diagnóstico da 

infecção pelo HIV no sangue. 

___Os correceptores de quimiocina C3b e CCR5 

são componentes cruciais do processo de infecção 

do HIV. 

___Os primeiros tipos celulares a serem 

infectados são as células T CD4+ de memória 

(que expressam CCR5) nos tecidos linfoides das 

mucosas. 

___A ativação crônica de células não infectadas 

por antígenos do HIV ou por outros 

microrganismos infecciosos concomitantes pode 

levar à apoptose das células T. 

___Na ausência de tratamento, a maioria dos 

pacientes infectados pelo HIV desenvolve AIDS 

após uma fase crônica que dura em média 7-10 

anos. 

___A fase crônica, intermediária, representa o 

estágio de contenção relativa do vírus e é 

intransmissível. 

___Células T CD4+ não infectadas podem ligar o 

gp120 solúvel à molécula de CD40, levando a 

uma sinalização aberrante e apoptose. 

___Durante o período de latência clínica, a 

replicação viral é suprimida e a contagem de 

células T CD4+ aumenta gradualmente reduzindo 

o risco de transmissão. 

 

(A) V, F, V, V, V, F, V, F 

(B) F, F, F, V, F, F, V, V 

(C) V, V, V, F, V, F, V, F 

(D) F, V, F, V, F, V, F, V 

(E) F, F, V, V, F, V, V, V 
_________________________________________ 

 

15. A habilidade em reparar a lesão causada por 

lesões tóxicas e inflamação é crítica para a 

sobrevivência de um organismo. A maioria dos 

fatores de crescimento são proteínas que 

estimulam a sobrevivência e a proliferação de 

várias células e podem promover migração, 

diferenciação e outras respostas celulares. Neste 

contexto, assinale a alternativa correta: 

 

(A) O Fator de crescimento epidérmico (EGF) 

estimula a proliferação de células endoteliais; 

aumenta a permeabilidade vascular. 

 

(B) O Fator de crescimento de queratinócitos 

(KGF) é quimiotático e mitogênico para 

fibroblastos; estimula a angiogênese e a síntese de 

proteínas da MEC. 

(C) O Fator de crescimento derivado de plaquetas 

(PDGF) aumenta a proliferação de hepatócitos e 

outras células epiteliais; aumenta a motilidade 

celular. 

(D) Fator de crescimento transformador (TGF-

alfa) estimula migração, proliferação e 

diferenciação de queratinócitos. 

(E) O Fator de crescimento transformador beta 

(TGF-beta) é quimiotático para leucócitos e 

fibroblastos; estimula a síntese de proteínas da 

MEC; suprime a inflamação aguda.  
____________________________________________ 

16. O choque é a via comum final de vários 

eventos potencialmente fatais, incluindo 

exsanguinação, trauma ou queimaduras extensos, 

embolia pulmonar e sepse. Diante disso, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

(A) O choque cardiogênico é resultado de falha da 

bomba miocárdica resultante de dano miocárdico 

intrínseco, pressão extrínseca ou obstrução do 

fluxo de saída. 

(B) São principais mecanismos patogênicos do 

choque séptico: Vasodilatação periférica e 

acúmulo de sangue; ativação/lesão endotelial; 

dano induzido por leucócito; coagulação 

intravascular disseminada; ativação da cascatas de 

citocina. 

(C) Os efeitos celulares e teciduais do choque são 

essencialmente aqueles da lesão hipóxica e são 

causados pela combinação de hipoperfusão e 

trombose microvascular. 

(D) O estado hiperinflamatório iniciado pela sepse 

pode, paradoxalmente, levar ao estado de 

imunossupressão. 

(E) No estágio progressivo do choque, vários 

mecanismos neuro-humorais ajudam a manter o 

débito cardíaco e a pressão sanguínea. 

________________________________________ 
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17. Sabe-se que o miocárdio pode ser lesado de 

modo reversível se o estresse for leve ou se a 

oclusão arterial for incompleta ou suficientemente 

breve, ou pode sofrer lesão irreversível e morte 

celular após oclusão completa e prolongada. 

Diante do exposto, verdadeiro (V) ou falso (F) nas 

alternativas abaixo: 

___ A necrose de coagulação é a forma de necrose 

tecidual na qual a arquitetura básica dos tecidos 

mortos é preservada por, pelo menos, alguns dias. 

___A necrose gangrenosa é a forma de necrose 

tecidual na qual a arquitetura básica dos tecidos 

mortos é preservada por, pelo menos, alguns dias. 

___A isquemia celular ocorre quando há um 

aumento da demanda por oxigênio, relativa ao 

suprimento arterial máximo, ou uma redução 

absoluta do suprimento de oxigênio. 

___A elevação rápida da pressão capilar 

pulmonar, no infarto agudo do miocárdio, leva ao 

início súbito de edema pulmonar. 

 

(A) F, V, V, V 

(B) F, F, V, V 

(C) V, F, V, F 

(D) F, F, F, V 

(E) V, V, V, F 
____________________________________________ 

18. Sobre neoplasias é INCORRETO afirmar 

que: 

 

(A) Neoplasias malignas que surgem em tecidos 

mesenquimais “sólidos” ou seus derivados são 

chamadas de sarcomas. 

(B) Diz-se que as neoplasias malignas compostas 

por células indiferenciadas são anaplásicas. 

(C) A taxa de crescimento dos tumores malignos 

normalmente correlaciona-se inversamente com o 

seu nível de diferenciação. 

(D) A disseminação linfática é mais típica dos 

sarcomas, enquanto a disseminação hematogênica 

é favorecida pelos carcinomas. 

(E) O modo infiltrativo de crescimento torna 

necessária a remoção de ampla margem de tecido 

normal circunjacente, quando se tenta a excisão 

cirúrgica de um tumor maligno. 
____________________________________________ 

 

19. A carcinogênese é um processo de múltiplas 

etapas resultante do acúmulo de múltiplas 

alterações genéticas que coletivamente dão origem 

ao fenótipo transformado. A partir disso, assinale a 

alternativa correta: 

 

(A) O gene supressor de tumor codificador de 

p23, TP23, é um dos genes mutados com mais 

frequência em cânceres humanos. 

(B) RAS é o proto-oncogene mutado com mais 

frequência nos tumores humanos. 

(C) Apoptose induzida por apoptose CDK de 

células com dano irreversível ao DNA é o 

mecanismo protetor final contra a transformação 

neoplásica. 

(D) A primeira etapa da invasão tecidual envolve 

alterações na fixação das células tumorais às 

proteínas da MEC. 

(E) Todas estão corretas. 
____________________________________________ 
 

20. Os fármacos imunossupressores são usados 

para atenuar a resposta imune no transplante de 

órgãos e na doença autoimune. Todas as 

alternativas abaixo relacionam corretamente o 

fármaco e seu local de ação, EXCETO: 

 

(A) Glicocorticoides: ligam-se a receptores 

intracelulares e regulam a transcrição de diversos 

genes. 

(B) Tacrolimo: inibe a ativação das células T por 

meio da inibição da calcineurina. 

(C) Micofenolato de mofetila: inibidor do 

metabolismo das purinas 

(D) Sirolimo: antagonista das interleucinas 

(E) Azatioprina: inibidor do metabolismo das 

purinas 

________________________________________ 

 

21. Em relação aos fármacos antimicrobianos, 

assinale V (verdadeiro) ou F (falso): 

___As fluoroquinolonas, como o norfloxacino, 

são úteis no tratamento das infecções do trato 

urinário superior e inferior. 

___A trimetoprima inibe a di-hidrofolato-redutase 

bacteriana. Preparações de sulfametoxazol-

trimetroprima não são eficazes no tratamento de 

pneumonia por P. jiroveci. 

___Os aminoglicosídeos, como a gentamicina e 

tobramicina, podem causar ototoxicidade e 

nefrotoxicidade. 

 

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

 

(A) F,V,F                

(B) F,F,V     

(C) V,F,V        

(D) V,V,F    

(E) V,V,V   
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22. Em 1928, enquanto estudava variantes de 

Staphylococcus, Alexander Fleming observou que 

um bolor que contaminara uma de suas culturas 

tinha destruído as bactérias presentes na 

vizinhança. Como o bolor pertencia ao gênero 

Penicillium, Fleming deu o nome de penicilina à 

substância antibacteriana. São exemplos de 

antibióticos β-lactâmicos, EXCETO: 

 

(A) Oxacilina 

(B) Imipeném 

(C) Cefazolina 

(D) Ampicilina 

(E) Azitromicina 

________________________________________ 

23. Aproximadamente 400 espécies fúngicas 

causam doença em animais e um número menor 

causa doença em seres humanos. No entanto, as 

infecções fúngicas estão associadas a uma 

morbidade e mortalidade significativas. Quais 

fármacos abaixo podem ser utilizados para o 

tratamento de um paciente com meningite 

criptocócica? 

 

(A) Anfotericina B e flucitosina. 

(B) Caspofungina e griseofulvina. 

(C) Clotrimazol e anfotericina B. 

(D) Itraconazol e clotrimazol. 

(E) Fluconazol e rifampicina. 

________________________________________ 
 

24. Os helmintos são organismos multicelulares 

que infectam um número elevado de seres 

humanos e provocam uma variedade de doenças. 

Em relação aos fármacos anti-helmínticos, 

assinale V (verdadeiro) ou F (falso): 

___O mebendazol pode ser utilizado para o 

tratamento de um paciente, um menino de 12 anos 

de idade, com ascaridíase. 

___O praziquantel é indicado para o tratamento de 

um paciente, 25 anos de idade, com 

esquistossomose. 

___O albendazol pode ser utilizado no tratamento 

de um homem de 39 anos de idade com 

diagnóstico de neurocisticercose.  

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

 

(A) V,F,V          

(B) F,V,F                

(C) F,F,V     

(D) V,V,F    

(E) V,V,V 

 

25. Considerando os fármacos antiprotozoários, 

assinale a opção que apresenta as indicações 

clínicas mais prováveis para o metronidazol:  

 

(A) Colite amebiana e Toxoplasmose. 

(B) Giardíase e Tricomoníase. 

(C) Tricomoníase e Leishmaniose. 

(D) Vaginites por Gardnerella vaginalis e Doença    

de Chagas. 

(E) Giardíase e Toxoplasmose. 

________________________________________ 

 

26. O conhecimento dos mecanismos envolvidos 

na replicação viral forneceu uma compreensão das 

etapas críticas do ciclo de vida dos vírus, que 

podem atuar como alvos potenciais da terapia 

antiviral. Considerando os fármacos antivirais, 

assinale a alternativa correta: 

I. Enquanto o aciclovir é utilizado no tratamento 

das infecções pelo herpes-vírus, o oseltamivir 

mostra-se eficaz no tratamento de infecções 

causadas pelos vírus influenza A e B. 

II. A zidovudina e o abacavir são inibidores 

nucleosídeos/nucleotídeos da transcriptase reversa 

utilizados para o tratamento da infecção pelo HIV. 

III. A lamivudina é ativa contra o vírus HIV e 

também é utilizada para o tratamento da hepatite 

B crônica.  

 

(A) Apenas I está correta. 

(B) Apenas II está correta. 

(C) As afirmativas I e II estão corretas. 

(D) As afirmativas II e III estão corretas. 

(E) I, II e III estão corretas. 

________________________________________ 
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27. O ambiente cirúrgico sabidamente é o local 

onde são realizados os procedimentos cirúrgicos e 

corresponde a uma unidade hospitalar autônoma. 

Assim, assinale a alternativa verdadeira: 

 

(A) O centro de materiais é o local responsável 

pelo preparo, esterilização e distribuição do 

material esterilizado. Assim, corresponde a um 

componente fundamental da estrutura do centro 

cirúrgico.  

(B) A localização do ambiente cirúrgico deve ser 

sempre próxima as unidades que recebam os 

pacientes cirúrgicos, não interessando a 

interferência que o tráfico hospitalar pode 

proporcionar por ser em uma região centralizada 

no hospital.  

(C) O centro cirúrgico deve ser dividido em três 

áreas distintas: zona limpa, zona de proteção e 

zona estéril.  

(D) Com relação a estrutura física, a iluminação 

fria é indicada para a sala de operações e para a 

sala de recuperação anestésica, pois possibilita 

melhor constatação cianose em mucosas e 

extremidades. 

(E) O sistema de ventilação do centro cirúrgico é 

muito importante, pois provem um ambiente com 

aerações adequadas, remove as partículas 

contaminadas do interior da sala, bem como evita 

entrada externa dessas. Por isso, idealmente o 

fluxo deve ser turbulento e forçado no sentido 

vertical teto-piso. 

________________________________________ 

 

28. Com relação a antissepsia, é correto afirmar: 

 

(A) No preparo do paciente, está indicado o banho 

no dia da cirurgia, pois evita o difusão de germes 

no momento do ato operatório. 

(B) A tricotomia dos pacientes, quando 

necessária, deve ser realizada na véspera da 

intervenção, evitando o aparecimento de foliculite 

e infecção de pequenos cortes acidentalmente 

ocorridos.  

(C) O Álcool etílico foi o mais eficiente dos 

antissépticos, nas concentrações de 70-90%. Hoje 

é preferível a tintura de iodo a 1 ou 2%, pois em 

soluções mais concentradas apresentam maior 

potência bactericida e não irritam a pele. 

(D) As máscaras cirúrgicas impermeáveis são as 

mais indicadas para cirurgias duradouras, 

aumentando a eficiência em filtragem e retenção 

dos germes.  

 

(E) As máquinas de esterilização mais aceitas e 

utilizadas são as de vapor sob pressão. Essas são 

horizontais, os materiais são inseridos com o 

aparelho frio, e o processo dura em média 60 

minutos. 

________________________________________ 
 

29. Com relação as operações fundamentais 

responda: 

 

I – A diérese corresponde a qualquer manobra 

destinada a criar descontinuidade nos tecidos, 

incluindo o simples ato de introduzir uma agulha, 

chamado punção. 

II – Hemostasia corresponde a qualquer manobra 

realizada para evitar ou estancar uma hemorragia, 

sendo de suma importância para evitar o 

comprometimento volêmico do paciente.  

III – Síntese é a finalização do ato cirúrgico, onde 

o curativo é realizado com técnica estéril podendo 

ser compressivo ou não conforme a persistência 

do sangramento da ferida operatória.  

 

(A) Correta I. 

(B) Corretas I e II. 

(C) Corretas I, II e III. 

(D) Corretas I e III. 

(E) Corretas II e III. 

________________________________________ 

 

30. São fatores que dificultam a cicatrização, 

EXCETO: 

 

(A) Presença de corpo estranho. 

(B) Infecção. 

(C) Debridamento. 

(D) Conticosteróides. 

(E) Diabetes. 

________________________________________ 

31. O fechamento primário de feridas imediato 

pode ser habitualmente realizado em: 

 

(A) Tempo decorrido menor que seis horas. 

(B) Feridas produzidas por mordedura humana. 

(C) Feridas muito contaminadas. 

(D) Tecidos com suprimento sanguíneo 

inadequado. 

(E) Perda de substância. 

________________________________________ 
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32. Com relação as infecções em cirurgia, é 

INCORRETO afirmar: 

 

(A) A maior incidência de infeções em pacientes 

cirúrgicos é representada pela infecção de ferida 

operatória, enquanto que considerando todo o 

contexto hospitalar, a infecção mais comum é a 

infecção do trato urinário.  

(B) Um dos fatores importantes no 

desenvolvimento de infecções perioperatórias são 

as condições do hospedeiro. Pacientes com 

diabetes, falta de higiene, preparação pré-

operatória inadequada, desnutrição, icterícia, 

idosos, corticoidoterapia, etc., apresentam 

incidência maior dessas.  

(C) Nas cirurgias limpas, não está indicado o uso 

de antibióticos profiláticos, pois o índice de 

infecção é de 5-10%, entretanto em pacientes 

idosos, imunodeprimidos, cirurgias com implante 

de próteses, esses são formalmente indicados.  

(D) O CCIH (comissão de controle de infecção 

hospitalar) correspondeu grande avanço na 

organização hospitalar com fins de diminuir a taxa 

de infecções. Assim, tem a função de aplicar 

medidas preventivas, educacionais e de controle 

epidemiológico, sendo o órgão responsável pelo 

afastamento dos funcionários com sinais ou 

sintomas de infecção. 

(E) A ferida cirúrgica pode ser classificadas de 

acordo com grau de contaminação como limpa, 

potencialmente contaminada, contaminada e 

infectada. 

________________________________________ 
 

33. Em relação aos anestésicos locais: 

 

I- O anestésico empregado deve ter ação 

lenta e não deve comprometer as defesas locais; 

II- O método mais empregado é o infiltrativo: 

produz infiltração anestésica dos ramos 

subcutâneos dos nervos envolvidos na região do 

ferimento; 

III- Quando associados a vasoconstritores, 

auxiliam no fechamento de feridas, sendo 

amplamente usados em regiões 

hipervascularizadas, como o pênis e asas do nariz; 

 

(A) Correta apenas I. 

(B) Corretas I e II. 

(C) Corretas I, II e III. 

(D) Correta apenas II. 

(E) Corretas II e III. 

 

 

34. Assinale a alternativa do local em que o 

Staphylococcus aureus NÃO pode ser 

considerado o principal agente etiológico de 

infecção cirúrgica: 

 

(A) Pele 

(B) Boca 

(C) Linfáticos 

(D) Pulmão 

(E) Útero 

________________________________________ 

35. Faz parte da semiologia das alterações 

cerebelares, EXCETO: 

 

(A) Prova index-nariz. 

(B) Pesquisa da perda de audição. 

(C) Pesquisa do padrão da marcha. 

(D)Teste de Romberg. 

(E) Pesquisa da diadococinesia. 

________________________________________ 

 

36. Considere as assertivas a seguir: 

 

I. Menorragia e hipermenorreia estão 

relacionadas com a quantidade de fluxo menstrual. 

II. Oligomenorreia e polimenorreia dizem a 

respeito ao intervalo do ciclo menstrual. 

III. Metrorragia é o sangramento intenso 

dentro do período menstrual. 

 

Estão corretas: 

 

(A) Somente I e II. 

(B) Somente I e III. 

(C) Somente II e III. 

(D) I, II, III. 

(E) Nenhuma delas. 
____________________________________________ 
 

37. Mulher, 69 anos, foi admitida na sala de 

emergência apresentando FC=89 bpm, 

PA=110/70mm Hg, T= 38º, FR= 40. Em relação à 

terminologia, podemos dizer que a paciente 

encontra-se: 

 

(A) Afebril 

(B) Bradicárdica 

(C) Hipertensa 

(D) Hipotensa 

(E) Taquipneica 

________________________________________ 
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38. Assinale a alternativa correta: 

 

(A) Durante a menacme, as paredes da vagina 

apresentam-se lisas e rosadas. 

(B) O orifício do colo uterino é puntiforme nas 

multíparas. 

(C) Massa palpável em mama, medindo 0,5 X0,5 

cm, de consistência mole, móvel e indolor é 

característica de tumor maligno. 

(D) Dispaurenia relaciona-se o aumento da 

menstruação. 

(E) As glândulas de Bartholin localizam-se na 

porção inferior do canal vaginal. 

________________________________________ 

 

39. A acantose nigricans é uma alteração cutânea 

de particular interesse no exame de mulheres 

adolescentes e adultas. Consiste na 

hiperpigmentação nas pregas cutâneas, em 

particular axilas, pescoço e entre as coxas, e está 

associada a: 

 

(A) Síndrome dos ovários policísticos -  

hiperandrogenismo. 

(B) Deficiência de vitamina C e do complexo B. 

(C) Hipertireoidismo e nódulo em tireoide. 

(D) Obesidade e amenorreia. 

(E) Menopausa e câncer de mama. 

________________________________________ 

40. O teste de Rinne positivo significa: 

 

(A) Perda condutiva na orelha testada. 

(B) Perda mista na orelha testada. 

(C) Simulação da perda auditiva pelo paciente. 

(D) Perda sensorineural na orelha contralateral à 

testada. 

(E) Audição normal na orelha testada.  

________________________________________ 

 

41. Com relação as lesões elementares, marque a 

alternativa correta: 

 

(A) Pápula é uma lesão superficial, dura, que deve 

medir menos de 5 mm. 

(B) Ceratose é uma lesão proveniente do aumento 

da camada córnea.  

(C) Vesícula é uma lesão de dimensões maiores 

que 1 cm, com conteúdo seroso, fazendo saliência 

em abóbada. 

(D) Pústula é uma lesão de dimensões variáveis 

com conteúdo seroso. 

(E) Bolha é uma lesão menor que 1 cm, com 

conteúdo seroso citrino, fazendo pequena 

saliência cônica ao nível da pele. 

________________________________________ 

 

42. O Escore ou boletim de Apgar permite avaliar 

a resposta do recém-nascido às manobras 

realizadas no atendimento ao recém-nascido na 

sala de parto. A alternativa que melhor apresenta 

os parâmetros avaliados nesse escore é: 

 

(A) Idade gestacional, frequência cardíaca, 

esforço respiratório, cor e tônus muscular. 

(B) Saturação de oxigênio, frequência respiratória, 

desconforto respiratório, irritabilidade reflexa e 

tônus muscular. 

(C) Cor da pele, frequência cardíaca, saturação de 

oxigênio, frequência respiratória e tônus muscular. 

(D) Frequência cardíaca, esforço respiratório, 

tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor da 

pele. 

(E) Idade gestacional, desconforto respiratório, 

frequência cardíaca e cor. 

________________________________________ 

 

43. Segundo Starfield (1994) e Vuori (1982) a 

Atenção Primária é a porta de entrada ao sistema 

de saúde. Assinale a alternativa correta que 

corresponde aos fundamentos da Atenção 

Primária a Saúde (APS) segundo a Política 

Nacional de Atenção Básica: 

 

(A) É fundamental que a APS possibilite o acesso 

universal e contínuo a serviços de saúde de 

qualidade e resolutivos.  

(B) É facultativo realizar avalição e 

acompanhamento sistemático dos resultados 

alcançados, como parte do processo de 

planejamento e programação. 

(C) O planejamento da APS deve ser centralizado 

e deve utilizar a referência de território em 

comum.  

(D) É fundamental que a APS esmoreça a 

participação popular e o controle social. 

(E)  É fundamental que a APS efetive a 

integralidade do cuidado, atendendo somente 

demanda espontânea e trabalhando sem articular 

as ações de promoção à saúde e prevenção de 

agravos. 

________________________________________ 

 

 

 

 



11 
 
 
 

 

44. A Educação em Saúde é inerente a todas as 

práticas desenvolvidas no âmbito do SUS. Desta 

forma assinale a alternativa correta que 

corresponde ao conceito de Educação em Saúde 

segundo Eymard Mourão Vasconcelos: 

 

(A) São ações esvaziadas do pensar da população 

e valorizam a assistência individualizada à saúde. 

(B) Enfatiza o processo de transmissão de 

conhecimento minimizando os espaços de 

interlocução dos sujeitos. 

(C) É um campo de práticas e de conhecimento do 

setor saúde que tem se ocupado mais diretamente 

com a criação de vínculos entre a ação assistencial 

e o pensar e fazer cotidiano da população. 

(D) Enfatiza a difusão de conceitos e 

comportamentos considerados corretos, 

depreciando diálogos e negociações. 

(E) É um campo que não necessita da participação 

ativa da comunidade porém proporciona 

informação, educação sanitária e aperfeiçoa as 

atitudes indispensáveis para a vida. 

________________________________________ 

 

45. A Política Nacional de Promoção da Saúde 

(PNPS) é instituída por meio da portaria GM/MS 

n. 687, de 30 de março de 2006. Assinale a 

alternativa correta que corresponde ao objetivo 

desta política: 

 

(A) Reduzir apenas a vulnerabilidade e os riscos à 

saúde sem promover qualidade de vida. 

(B) Promover a reabilitação psicossocial dos 

usuários da Atenção Primária. 

(C) Enfatizar o Programa de Redução de Danos  

para promoção da qualidade de vida. 

(D) Promover qualidade de vida e a reduzir a 

vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados 

aos seus determinantes e condicionantes. 

(E) Fortalecer o controle social e a reabilitação 

social dos usuários da atenção primária a saúde. 

________________________________________ 

 

46. A Política Nacional de Saúde dos povos 

indígenas propõe a garantia de acesso à atenção 

integral a saúde, de acordo com os princípios e 

diretrizes do SUS. Assinale a alternativa correta 

que corresponde às características organizacionais 

dos serviços de atenção à Saúde Indígena e 

organização do modelo de atenção: 

 

(A) Para o atendimento das demandas mais 

complexas que superam a capacidade do pólo-

base, busca-se a estrutura disponível no âmbito do 

SUS, sendo então realizados encaminhamentos 

para os serviços especializados de média e alta 

complexidade.  

(B) Os DSEIS são responsáveis pelos serviços de 

atenção primária à saúde. São compostos de 07 

Postos de Saúde e 05 Casas de Saúde do Índio. 

(C) A casa de saúde do índio é um serviço que 

pertence a aldeia e que não contam com o apoio 

da rede de saúde do SUS. 

(D) O subsistema de atenção à saúde indígena está 

organizado na forma de Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas (DSEI), localizados em 19 

Estados brasileiros. 

(E) Os distritos sanitários especiais indígenas são 

unidades organizacionais da Funasa, com base 

territorial e populacional sob responsabilidade 

sanitária não identificada. 

________________________________________ 

 

47. Assinale a alternativa correta que corresponde 

ao conceito deste fragmento: “Atua em 

colaboração com outros colegas médicos e não 

médicos. Saberá quando e como intervir mediante 

tratamento, prevenção e educação para promover 

a saúde dos seus pacientes e respectivas 

famílias”. 

 

(A) Trata-se do conceito de Genograma e 

Ecomapa. 

(B) Trata-se do conceito de integralidade do 

cuidado. 

(C) Trata-se do conceito de Medicina de Família e 

Comunidade. 

(D) Trata-se do conceito de Educação em Saúde. 

(E) Trata-se do conceito de organização da 

Atenção Primária. 

________________________________________ 
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48. A transição da hegemonia de paradigmas no 

campo da saúde tem contribuído para a 

consolidação da medicina de família e 

comunidade. Assinale a alternativa correta 

correspondente ao paradigma da Integralidade 

Biopsicossocial: 

 

(A) Neste paradigma a forma terapêutica é focal e 

específica. 

(B) Neste paradigma o fenômeno saúde- doença é 

visto como uma entidade biológica. 

(C) Neste paradigma o atendimento é composto 

por anamnese e exame físico com valorização do 

discurso e do saber biomédico. 

(D) Este paradigma, também chamado de modelo 

assistencial tecnicista, este paradigma incorpora 

características anátomo-clínica. 

(E) Neste paradigma o fenômeno saúde-doença é 

considerado de grande complexidade, pois sofre a 

influência de diversos fatores, oriundos de 

diferentes dimensões. 

________________________________________ 
 

49. Os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) 

constituem hoje o principal fundamento conceitual 

e operacional da promoção da saúde. Assinale a 

alternativa correta que corresponde ao modelo 

completo de Dahlgran e Whitehead sobre os DSS. 

 

(A) Idade, sexo e fatores hereditários. 

(B) Estilo de vida dos indivíduos, redes sociais e 

comunitárias, idade e sexo. 

(C) Condições de vida e de trabalho, estilo de vida 

dos indivíduos e idade. 

(D) Condições socioeconômicas, culturais e 

ambientais gerais, condições de vida e de trabalho, 

redes sociais e comunitárias, estilo de vida dos 

indivíduos, idade, sexo e fatores hereditários. 

(E) Redes sociais e comunitárias, estilo de vida 

dos indivíduos e fatores hereditários. 

________________________________________ 
 

50. O documento técnico da Conferência Mundial 

de Determinantes Sociais em Saúde (DSS) define 

as bases estratégicas para ações sobre os DSS, 

assinale a alternativa correta que corresponde a 

(as) esta (as) ação (ões): 

 

(A) Amortecimento do papel do setor saúde na 

redução das iniquidades. 

(B) Esforço centralizado no Estado, das ações 

sobre os DSS, com monitoramento e análise das 

tendências de inequidades. 

(C) Estímulo a processos participativos na 

definição e implantação de políticas. 

(D) As ações para diminuir as inequidades 

independe do tipo de governança. 

(E) A participação da comunidade e sociedade 

civil no desenvolvimento das políticas públicas 

não é prioridade neste documento. 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


