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Leia com atenção as instruções abaixo: 

● Verifique se, além deste caderno, você recebeu seu cartão de respostas, destinado à transcrição das respostas 
das questões objetivas. Você receberá também um rascunho do cartão de respostas que poderá levar consigo 
após decorridas 2 horas do início da realização da prova. 

● ATENÇÃO: você não poderá levar consigo o caderno de questões. O mesmo estará disponível no site da 
instituição. 

● Confira se este caderno contém 50 questões de múltipla escolha. 

● Verifique se este caderno está completo. Caso contrário, avise imediatamente ao fiscal de sala. 

● Você deve preencher o seu nome e o seu número de inscrição no caderno de questões e no cartão de respostas, 
nos espaços próprios, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

● Você deve assinar o cartão de respostas, no espaço próprio, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.  

● Observe as instruções expressas no cartão de respostas sobre a marcação das respostas às questões de múltipla 
escolha (apenas uma por questão). 

● Não se comunique com os demais participantes nem troque material com eles; não consulte material eletrônico 
ou bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie. 

● O tempo disponível para realização desta prova é de 4 horas. 

● Quando terminar, acene para chamar o fiscal de sala e entregue seu caderno de questões e o seu cartão de 
respostas.
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1. No exame do estado mental, assinale a 
alternativa que descreve apenas alterações do 
pensamento:  
(A) Fuga de ideias, arborização, tangencialidade, 
ideias paranoides. 
(B) Hostil, altivo, acelerado, com frouxidão de 
ideias. 
(C) Acelerado, irritado, desorientado, ideação 
suicida. 
(D) Descarrilhamento de ideias, ideias obsessivas 
alucinação auditiva. 
________________________________________ 
2. Os familiares de um senhor de 75 anos, que está 
realizando tratamento para infecção urinária, 
chegam ao pronto socorro queixando de que há 
dois dias ele intercala períodos de muito sono com 
outros de agitação e que está distraído, por vezes 
perguntando sobre pessoas que já faleceram e 
confundindo o nome de pessoas próximas. Os 
sintomas parecem mais intensos à noite quando 
inclusive refere ver pequenos insetos andando nas 
paredes da casa. É portador de hipertensão arterial 
e diabetes. Faz uso de enalapril e metformina. 
Nunca fez tratamento com psiquiatra. Negam 
abuso de drogas ou fatores estressores recentes.  
No momento da avaliação se apresentou sonolento, 
desorientado no tempo e espaço, desatento, com 
memória imediata reduzida, pensamento 
lentificado, eutímico, sem crítica. Pa: 100/60; FC: 
100; Tax: 37,8. 
 
A conduta inicial mais adequada seria: 
(A) Solicitação de suporte psicológico. 
(B) Conduta expectante e encaminhamento para o 
domicílio. 
(C) Hidratação se necessário e coleta de exames 
tais como: hemograma; glicemia; eletrólitos; 
exame qualitativo de urina, função renal e hepática, 
RX de tórax...  
(D) Prescrição de amitriptilina 25mg ao dia por via 
oral.  
_______________________________________ 
3. Por sintomas como adinamia, apatia, fadiga, 
sonolência diurna, aumento do apetite, presentes há 
pelo menos 2 meses, uma paciente feminina, de 32 
anos, obesa, recebeu do seu médico clínico 

prescrição de antidepressivo tricíclico (amtriptilina 
25 mg, 1 comprimido a noite) pela hipótese de 
episódio depressivo com características atípicas. 
Considerando-se a hipótese de episódio depressivo, 
sobre a escolha do referido medicamento: 
(A) Considerando o perfil de sintomas e dos efeitos 
colaterais desta medicação, trata-se da melhor 
escolha para o caso.  
(B) Um antidepressivo inibidor seletivo da 
recaptação de serotonina (ISRS) estaria bem 
indicado no que se refere aos sintomas, mas pela 
maior probabilidade de efeitos colaterais, deve ser 
evitado. 
(C) Neste caso, pela probabilidade de piorar a 
queixa de sonolência e de aumentar o apetite (em 
paciente já obesa) esta classe medicamentosa é 
menos conveniente. 
(D) Pelo tempo desde o início dos sintomas e pela 
queixa de fadiga, a melhor opção seria um 
antidepressivo DUAL. 
________________________________________ 
4. São fatores de risco para doença arterial 
coronariana, EXCETO: 
(A) Obesidade, HAS e DM.  
(B) Tabagismo e História familiar positiva.  
(C) Ferritina e homocisteína elevadas.  
(D) Hipercolesterolemia e Sedentarismo.  
________________________________________ 
5. São considerados sinais e sintomas de 
insuficiência cardíaca, EXCETO: 
(A) Dispnéia aos esforços e Ortopnéia.  
(B) Taquilalia.  
(C) Estertores pulmonares.  
(D) Turgência jugular. 
________________________________________ 
6. São causas de Hipertensão Secundária, 
EXCETO: 
(A) Doença renal parenquimatosa. 
(B) Coarctação de aorta. 
(C) Hiperaldosteronismo. 
(D) Cirrose hepática. 
________________________________________ 
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7. Em relação à Asma, estão corretas as assertivas, 
EXCETO: 
(A) É uma síndrome caracterizada por obstrução do 
fluxo de ar. 
(B) Sintomas respiratórios comuns incluem sibilos, 
dispnéia e tosse. 
(C) Exame de Rx de tórax costuma ser normal. 
(D) As metilxantinas são o tratamento de controle 
mais efetivo. 
________________________________________ 
8. Sobre o tratamento do DPOC, podemos afirmar, 
EXCETO: 
(A) O abandono do tabagismo reduz o declínio na 
função pulmonar e prolonga a sobrevida. 
(B) Reabilitação pulmonar aprimora o estado 
funcional e reduz as hospitalizações. 
(C) Medicações broncodilatadores não prolongam 
a longevidade na DPOC, porém reduzem 
acentuadamente os sintomas respiratórios.  
(D) Suplementação de oxigênio a longo prazo não 
aumenta a sobrevida nos pacientes hipoxêmicos 
crônicos. 
________________________________________ 
9. Em relação às Pneumonias podemos afirmar, 
EXCETO: 
(A) O exame de RX costuma ser suficiente para 
firmar o diagnóstico, porém a TC de tórax pode ser 
necessária em alguns casos. 
(B) Culturas de sangue são positivas em 50% dos 
casos. 
(C) O índice de gravidade da Pneumonia (IGP) e 
CURB-65 são ferramentas úteis para definir o local 
de assistência. 
(D) As anormalidades radiográficas podem levar 
de 4-12 semanas para desaparecer. 
________________________________________ 
10. Paciente do sexo masculino, 52 anos, com 
história familiar positiva para diabetes (pai e avós 
maternos), obesidade grau 1 (IMC 32 kg/m2), 
hipertenso, sedentário e tabagista. Ao realizar 
exames de rotina, foi identificada glicemia de 
jejum 120 mg/dl. Foi submetido a teste oral de 
tolerância à glicose (75 g de glicose anidra) com 
glicemia após duas horas de 189 mg/dl. 
Hemoglobina glicada de 5,8%. Com base nessas 
informações, o diagnóstico e a conduta mais 
adequada são, respectivamente:  

(A) Hiperglicemia pré-diabética; iniciar dieta, 
estimular atividade física e suspender tabagismo.  
(B) Diabetes mellitus tipo 2; solicitar hemoglobina 
glicada, estimular mudanças de hábitos e iniciar 
uso de metformina associado à sulfonilureia. 
(C) Diabetes mellitus tipo 2; solicitar hemoglobina 
glicada, estimular dieta, atividade física e perda de 
peso e iniciar insulina basal-bolus para melhorar a 
glicotoxicidade.  
(D) Tolerância diminuída à glicose; encaminhar 
paciente para a realização de cirurgia bariátrica. 
________________________________________ 
11. Paciente do sexo feminino, 70 anos, veio ao 
consultório com quadro de palpitação e falta de ar 
há um ano, com piora há um mês. Acompanhando 
o quadro, refere emagrecimento de cinco quilos e 
prostração. Ao exame físico apresenta ausculta 
cardíaca com ritmo irregular, sinais de cardiopatia 
congestiva e bócio volumoso. Foi feita a hipótese 
diagnóstica de hipertireoidismo (Doença de 
Graves).  
 
Os exames fundamentais para a confirmação desta 
hipótese e o tratamento inicial mais indicado para 
essa paciente são: 
(A) dosagem sérica de T4-livre e TSH; uso de 
metimazol via oral. 
(B) dosagem sérica de TSH e anti-tireoglobulina; 
tireoidectomia parcial. 
(C) dosagem sérica de tireoglobulina e ultrassom 
da tireóide; uso de propranolol via oral. 
(D) dosagem sérica de anti-TPO e anti-
tireoglobulina; uso de metimazol via oral. 
________________________________________ 
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12. Paciente de 75 anos, em bom estado geral, vem 
à consulta ambulatorial para revisão clínica. Suas 
queixas restringem-se a desânimo e perda de 
memória há 6 meses. Vem fazendo uso de 
25mg/dia de sertralina há 1 ano em razão da 
depressão relacionada à morte do marido após 
longa enfermidade. Ao exame físico, apresenta 
discreto aumento da pressão arterial (140/106 
mmHg), medida em ambos os braços e na posição 
sentada. Não há hipotensão ortostática. À palpação, 
a tireoide mostra-se elástica e levemente 
aumentada. Os demais dados do exame físico, bem 
como o escore do teste Mini Mental são normais. 
Seu índice de massa corporal é 26. Os resultados 
dos exames laboratoriais estão indicados abaixo. 
 
Exames: 
Hemoglobina 10,6 mg/dl; Sódio 132 mEq/l; Cálcio 
8,9 mg/dl; Creatinina 1,0mg/dl; Colesterol total 
289 mg/dl; TSH 24,8 mU/ml; Vitamina B12 322 
pg/ml; EQU normal. 
 
Em relação ao caso, considere as assertivas 
propostas. 
I - As queixas, a elevação da pressão arterial 
diastólica e os exames laboratoriais são 
compatíveis com quadro clínico de 
hipotireoidismo. 
II - A pesquisa de anticorpos antitireoidianos (anti-
TPO) deve ser realizada para decidir sobre a 
necessidade de reposição hormonal com 
levotiroxina. 
III - Punção da tireóide com agulha fina deve ser a 
primeira conduta. 
 
Qual(is) da(s) afirmativa(s) acima está(ão) 
CORRETA(S)?  
(A) Apenas I.                               
(B) Apenas II e III.                               
(C) Apenas I e III.                                   
(D) I, II e III. 
________________________________________ 
13. Mulher, 25 anos, com nodulação em região 
cervical e febre vespertina há 4 semanas. Nega dor 
na região, exceto após a ingestão de bebida 
alcoólica. Nega perda ponderal, sudorese noturna 
ou outras queixas. Exame físico: presença de dois 
linfonodos de tamanho aumentado em cadeia 
cervical anterior esquerda, o maior com 3,2 x 2,0 
cm, de consistência firme, móveis, não-aderidos e 

indolores à palpação. Sem outras alterações. Sem 
outras linfonodomegalias palpáveis em outras 
cadeias linfonodais. 
Exames laboratoriais: Hb: 11,9 g/dL; Ht: 36%; 
VCM: 78fL; leucócitos: 5.200/µL; plaquetas: 
350.000 µL. VHS: 60mm.  
Realizou, em outro serviço, punção aspirativa por 
agulha fina: predomínio de linfócitos pequenos e 
maduros, sem atipias, sem sinais sugestivos de 
malignidade na amostra. Na suspeita de doença 
linfoproliferativa, qual é a abordagem mais 
adequada? 
(A) Biópsia incisional do linfonodo. 
(B) Biópsia excisional do linfonodo. 
(C) Sorologia para toxoplasmose, citomegalovirus 
e epstein-baar vírus. 
(D) Radiografia de tórax e teste tuberculínico. 
________________________________________ 
14. Homem, 67 anos, há 10 meses trata anemia com 
reposição de sulfato ferroso e ácido fólico, sem 
melhora. Há 2 meses, refere dor lombar persistente 
com piora progressiva. Foi medicado com anti-
inflamatórios por duas vezes, mas sem melhora 
efetiva do sintoma. Exames complementares: Hb = 
10 g/dL; Ht = 30%; VCM = 88 fl; HCM = 32 pg; 
sem alterações de glóbulos brancos e plaquetas; 
creatinina = 2,5 mg/dL; ureia = 102 mg/dL; TGO = 
35 U/L; TGP = 58 U/L; raio X de coluna lombar 
com osteopenia difusa e fraturas parciais de L3 e 
L4 por encunhamento.  
 
Assinale a alternativa que contém, 
respectivamente, o diagnóstico mais provável e a 
investigação a ser realizada. 
(A) Anemia ferropriva e insuficiência renal pelo 
uso de anti-inflamatório não hormonal; endoscopia 
digestiva alta e colonoscopia. 
(B) Anemia associada à inflamação crônica e à 
insuficiência renal; perfil do ferro. 
(C) Mieloma múltiplo; proteinúria de Bence-Jones 
e cintilografia óssea. 
(D) Mieloma múltiplo; eletroforese de proteínas 
séricas e urinárias e avaliação de medula óssea 
(mielograma). 
________________________________________ 
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15. Paciente com 28 anos chega ao Pronto Socorro 
com sangramento gengival, hematúria e petéquias 
em membros inferiores. Apresenta febre há 2 dias 
e em seu hemograma Hb = 9,3 g/dl, Leucócitos = 
2100/mm³ (Segmentados = 15%, Linfócitos 40% e 
presença de 45% de células imaturas) e Plaquetas = 
16.000/mm³. 
Qual é o provável diagnóstico, o exame necessário 
para a confirmação diagnóstica e a(s) primeira(s) 
medida(s) terapêutica(s)? 
(A) Púrpura Trombocitopênica Imunológica, 
pesquisa de anticorpos anti-plaquetas e 
imunossupressão. 
(B) Leucemia Mielóide Crônica, pesquisa da 
mutação BCR/ABL, transfusão de plaquetas e 
Inibidor de Tirosino Quinase. 
(C) Leucemia Linfóide Crônica, Mielograma e 
Imunoquimioterapia. 
(D) Leucemia Mielóide Aguda, Mielograma, 
transfusão de plaquetas e antibioticoterapia 
sistêmica (empírica). 
________________________________________ 
16. Em relação ao controle neuroendócrino do ciclo 
menstrual, considere as afirmativas abaixo: 
I. O Estrogênio produzido pelas células da 
granulosa dos folículos, na fase proliferativa do 
ciclo menstrual é responsável pela proliferação do 
endométrio; 
II. O FSH induz tanto a síntese de receptores de 
FSH quanto de LH nas células da teca- granulosa. 
III. O FSH é essencial para o recrutamento e para o 
crescimento dos folículos ovarianos, induzindo a 
proliferação das células da granulosa. 
 
Qual(is) da(s) afirmativa(s) acima está(ão) 
CORRETA(S)?  
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II.  
(C) Apenas I e III.  
(D) Apenas I, II e III. 
________________________________________ 
17. Em relação ao ciclo menstrual, considere as 
afirmativas abaixo: 
I. A fase proliferativa do ciclo menstrual, que 
ocorre antes da ovulação, apresenta altos níveis de 
progesterona. 
II. O hormônio dosado pelos testes de gravidez 
mais comuns é a gonadotrofina coriônica, a qual 
impede a involução do corpo lúteo no início da 
gravidez. 

III. Uma alta secreção de hormônio luteinizante 
(LH) é o fator responsável pela ovulação. 
 
Quais das afirmativas acima estão CORRETAS?  
(A) Apenas I e III são verdadeiras. 
(B) Apenas I e II são verdadeiras. 
(C) Apenas II e III são verdadeiras. 
(D) Todas são verdadeiras. 
________________________________________ 
18. Quanto à fisiologia do ciclo menstrual, é 
INCORRETO afirmar que:  
(A) A fase folicular pode ter um período mais 
variável.  
(B) A fase lútea dura aproximadamente 14 dias.  
(C) O pico ovulatório é causado pelo aumento do 
LH decorrente da diminuição do estrogênio. 
(D) Ciclos menstruais com mais de 50 dias são 
chamados de ciclos longos. 
________________________________________ 
19. No final da fase lútea do ciclo anterior, com o(a) 
_____________ do estrogênio,  do progestogênio e 
da inibina A, um(a) _____________ dos níveis de 
FSH é observado, permitindo o(a) _____________ 
folicular. Assinale a alternativa que preenche, 
CORRETA e RESPECTIVAMENTE, as 
lacunas do trecho acima.  
(A) redução – aumento – recrutamento.  
(B) aumento – redução – recrutamento.  
(C) redução – aumento – seleção.  
(D) aumento – aumento – dominância. 
________________________________________ 
20. Em relação aos exames da rotina de pré-natal, 
assinale a alternativa CORRETA: 
(A) As pacientes com fator RH positivo devem ter 
a dosagem de coombs indireto solicitada no pré-
natal e se negativo repetir a cada trimestre. 
(B) Deve ser realizado a dosagem de hemoglogina 
glicada em todas as gestantes independente dos 
fatores de risco. 
(C) O rastreamento para estreptococos do grupo B 
deve ser realizado por meio de swab anal e vaginal 
na primeira consulta de pré-natal. 
(D) Em pacientes que na primeira consulta de pré-
natal apresentaram sorologia para toxoplasmose 
com resultado de IgG positivo e IgM negativo não 
é necessário refazer este exame ao longo do pré-
natal. 
________________________________________ 
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21. Primigesta assintomática com 30 semanas de 
gestação vem à consulta de pré-natal trazendo 
urocultura de rotina com o seguinte resultado: 
Escherichia coli, 100.000 colônias/ml. Durante a 
anamnese a gestante nega sintomas urinários, 
exame físico normal. Com relação a esse caso, 
pode-se afirmar que:  
(A) Deve-se tratar para evitar possível pielonefrite 
aguda e repetir o exame após o tratamento para 
confirmar a cura; 
(B) Não há necessidade de antibioticoterapia, pois 
a paciente é assintomática;  
(C) Deve-se tratar apenas quando a paciente referir 
sintomas urinários; 
(D) Não há necessidade de antibioticoterapia, pois 
o risco de a paciente desenvolver pielonefrite é 
muito baixo. 
________________________________________ 
22. A infecção persistente por tipos oncogênicos do 
HPV pode levar ao desenvolvimento do carcinoma 
de colo uterino. O papiloma vírus é um vírus de 
DNA que infecta: 
(A) Os ossos. 
(B) O sangue. 
(C) Pele e mucosas. 
(D) Os olhos. 
________________________________________ 
23. O preventivo ginecológico tem-se mostrado de 
fundamental importância para o rastreamento do 
câncer do colo do útero. De acordo com a técnica 
da coleta da citologia, a principal região a ser 
pesquisada é:  
(A) a mucosa ectocervical.  
(B) a junção escamocolunar.  
(C) a parede vaginal posterior.  
(D) a mucosa endocervical. 
________________________________________ 
24. H.B.N., 30 anos de idade, nuligesta, apresenta 
exame citopatológico do colo uterino com ASC-H. 
Informa ter realizado 2 exames anteriores, ambos 
com resultado normal. 
Com base no relato do caso, qual a conduta 
CORRETA? 
(A) Citologia oncótica em 12 meses. 
(B) Colposcopia. 
(C) Citologia oncótica em 3 anos. 
(D) Conização. 
________________________________________ 

25. Mulher com enxaqueca deseja orientação 
anticoncepcional. Em relação a essa afirmação é 
INCORRETO afirmar que: 
(A) Enxaqueca tensional não é contraindicação 
para uso de método contraceptivo hormonal 
combinado. 
(B) Mulheres com enxaqueca e fumantes com mais 
de 35 anos não devem usar contraceptivo hormonal 
combinado. 
(C) Mulheres com enxaqueca com aura não devem 
usar método contraceptivo hormonal combinado, 
pois o risco de acidente vascular cerebral está 
aumentado. 
(D) Mulheres com enxaqueca tem contraindicações 
de uso de métodos hormonais só com 
progestagenios pois agravam suas manifestações. 
________________________________________ 
26. A palpação do abdome da gestante no terceiro 
trimestre de gestação nos fornece informações 
importantes e faz parte da propedêutica obstétrica. 
Assim, as manobras de Leopold-Zweifel permitem 
identificar, EXCETO: 
(A) A situação fetal. 
(B) A apresentação do feto. 
(C) A posição fetal. 
(D) Se a paciente está em trabalho de parto. 
________________________________________ 
27. Puérpera de 19 anos, sem comorbidades, 
G1P1(pós parto normal há 30 dias), procura a ESF 
para prescrição de método contraceptivo. Está 
amamentando. Refere não querer ter mais filhos, 
sente-se insegura em utilizar somente 
preservativos. Qual o melhor método contraceptivo 
a ser prescrito neste caso, considerando-se as 
opções a seguir? 
(A) Contraceptivo oral combinado. 
(B) Encaminhar para realizar laqueadura tubária. 
(C) Contraceptivo oral de progestagênio. 
(D) Contraceptivo injetável combinado. 
________________________________________ 
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28. Assinale a alternativa CORRETA com relação 
ao pré-natal:  
(A) Paciente apresentando glicemia de jejum de 94, 
deverá realizar no segundo trimestre teste de 
tolerância a glicose. 
(B) Exame de urina apresentando E.coli, porém 
paciente assintomática, deve -se evitar realizar 
tratamento com antibióticos, pelo risco de 
malformação fetal. 
(C) Metronidazol via oral deve ser evitado em 
todas as fases da gestação.   
(D) O rastreamento para estreptococos do grupo B 
deve ser realizado por meio de swab anal e vaginal 
entre 35-37 semanas em todas as gestantes. 
________________________________________ 
Considere o caso clínico a seguir e responda as 
questões 29 e 30. 
Paciente de 22 anos, previamente hígido, referindo 
desconforto leve e abaulamento discreto em região 
inguinal direita, apenas aos esforços, percebido há 
cerca de 3 meses. Neste período, realiza atividades 
físicas sem prejuízo. Ao exame físico, ao introduzir 
o dedo no canal inguinal direito e solicitar que o 
paciente faça uma manobra de valsalva, o médico 
percebe que existe protrusão tecidual de encontro a 
ponta de seu dedo e que a mesma é redutível 
quando cessa o esforço. Ambos os testículos são 
tópicos na bolsa escrotal. 
 
29. Em relação ao diagnóstico, é CORRETO 
afirmar: 
(A) Trata-se de hérnia femoral, não havendo 
necessidade de exame de imagem complementar. 
(B) Trata-se de varicocele ou cisto de cordão 
espermático. Porém, necessita de ultrassonografia 
de parede abdominal para confirmação. 
(C) Trata-se de hérnia inguinal indireta direita e 
necessita obrigatoriamente de ultrassonografia de 
parede abdominal para confirmação. 
(D) Trata-se de hérnia inguinal indireta direita e seu 
diagnóstico é clínico. 
 
30. Em relação ao tratamento adequado, é 
INCORRETO afirmar: 
(A) O tratamento cirúrgico é a modalidade de 
escolha, uma vez que é frequente o risco de 
estrangulamento, mesmo de hérnias 
oligossintomáticas. 

(B) O principal critério de indicação cirúrgica 
atualmente é a piora no escore de qualidade de vida 
de pacientes com hérnias oligossintomáticas. 
(C) Pacientes idosos ou de alto risco cirúrgico, 
portadores de hérnias assintomáticas, podem ser 
seguidos conservadoramente. 
(D) Ainda não há consenso na literatura a respeito 
de uma técnica ideal, variando de acordo com a 
experiência de cada serviço. 
________________________________________ 
31. Em relação à avaliação e manejo do risco 
nutricional dos pacientes cirúrgicos, é 
INCORRETO afirmar: 
(A) Estima-se que 55% dos pacientes candidatos a 
herniorrafias e cirurgias do aparelho digestivo 
estejam desnutridos. 
(B) Albumina, pré albumina e transferrina em 
conjunto com a contagem linfocitária no sangue 
periférico são sensíveis e específicas para se prever 
complicações pós-operatórias, taxa de permanência 
hospitalar e mortalidade em pacientes cirúrgicos.  
(C) A desnutrição pré-operatória está relacionada 
exclusivamente a pacientes oncológicos. 
(D) O suporte nutricional através de sondas está 
indicado somente diante da impossibilidade da via 
oral. 
________________________________________ 
32. Em relação ao tratamento do paciente com 
sepse, é CORRETO afirmar: 
(A) O início da antibioticoterapia deve ser iniciado 
precocemente, imediatamente antes da coleta das 
culturas. 
(B) Antibióticos iniciados na primeira hora do 
atendimento, de modo empírico, apresentam 
desfechos tardios desfavoráveis. 
(C) A associação de antibióticos normalmente não 
é recomendada pois aumenta o risco de resistência 
bacteriana. 
(D) A drenagem percutânea do foco infeccioso, 
quando factível, deve ser considerada 
precocemente no tratamento da sepse. 
________________________________________ 
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33. Uma paciente de 27 anos chega ao Pronto-
Socorro vítima de explosão, apresentando 
queimaduras de segundo e terceiro graus em face, 
tronco anterior e membros superiores. Encontra-se 
orientada e estável hemodinamicamente. Em 
relação ao caso, qual a conduta INCORRETA: 
(A) A reposição volêmica tem como alvo a diurese 
de 1ml/Kg/h. 
(B) Após a avaliação inicial, a transferência para 
centro de queimados deve ser considerada. 
(C) A intubação orotraqueal deve ser considerada 
precocemente. 
(D) No cálculo da reposição volêmica, deve ser 
incluído queimaduras de segundo e terceiro graus. 
________________________________________ 
34. Homem de 63 anos, cardiopata isquêmico, 
hipertenso e diabético será submetido à 
Herniorrafia umbilical. Faz uso contínuo de: AAS, 
Furosemida, Metformina, Losartana e Sinvastatina. 
Qual dos seguintes exames NÃO faz parte da 
avaliação pré-operatória: 
(A) Hemoglobina glicosilada. 
(B) Creatinina. 
(C) Colesterol total e LDL. 
(D) Potássio. 
________________________________________ 
35. Em qual dos procedimentos cirúrgicos abaixo 
NÃO está indicado o uso de antibioticoprofilaxia: 
(A) Tireoidectomia. 
(B) Traqueostomia. 
(C) Gastrectomia com anastomose m Y-de-Roux 
(D) Colectomia parcial por neoplasia de cólon 
ascendente. 
________________________________________ 
36. Em relação às complicações da ferida 
operatória, assinale a CORRETA: 
(A) O seroma deve ser tratado com a abertura de 
ferida operatória e o uso de antibioticoterapia 
tópico. 
(B) A infecção de ferida operatória incisional 
superficial necessita rotineiramente de 
antibioticoterapia endovenosa. 
(C) A infecção de ferida operatória incisional 
profunda acomete fáscia, músculos e cavidades 
(peritoneal ou torácica) 
(D) Cirurgias prolongadas aumentam o risco de 
infecção no pós-operatório. 
________________________________________ 
37. Na história da anestesia local, um dos primeiros 
anestésicos locais relatados foi a cocaína, sendo 

utilizada para anestesia tópica oftalmológica no 
ano de 1868 por Koller. Sobre os anestésicos 
locais, e sua utilização atual, é CORRETO afirmar 
que: 
(A) O efeito dos anestésicos locais é irreversível. 
(B) A adição de epinefrina à solução anestésica não 
altera a duração do bloqueio anestésico ocasionado 
pelos anestésicos locais. 
(C) O grau de bloqueio nervoso depende da 
concentração e do volume de anestésico local 
injetado sobre a fibra nervosa. 
(D) Todas as modalidades sensoriais são 
bloqueadas igualmente por anestésicos locais. 
________________________________________ 
38. Assinale a alternativa CORRETA sobre o 
manejo das vias aéreas: 
(A) O exame físico pré-operatório não tem valor 
preditivo significativo para via aérea difícil, 
podendo ser, portanto, ignorado. 
(B) A máscara facial é o dispositivo usado com 
maior frequência na administração de anestésicos 
voláteis e de oxigênio, bem como ventilar pacientes 
que se tornaram apnêicos. 
(C) O posicionamento adequado da cabeça e 
pescoço não interfere no sucesso da ventilação com 
máscara facial.  
(D) O escore de Mallampati leva em consideração 
apenas abertura bucal do paciente. 
________________________________________ 
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39. Paciente de 50 anos do sexo feminino, branca, 
moradora da periferia da cidade, obesa e em 
tratamento crônico para hipertensão arterial 
sistêmica, é encaminhada para avaliação cirúrgica 
por dor abdominal em flanco e hipocôndrio direito. 
Dor com intensidade moderada relacionada à 
alimentação. Paciente apresentava-se afebril ao 
primeiro exame e com sintomas recorrentes à pelo 
menos 6 meses. Após exame ultrassonográfico 
confirmou-se presença de colelitíase sendo a 
mesma encaminhada para colecistectomia por 
videolaparoscopia. Sobre a avaliação pré-
operatória desta paciente podemos afirmar que:  
(A) A avaliação nutricional não faz parte da 
avaliação pré-operatória desta paciente. 
(B) A solicitação de exames pré-operatórios 
laboratoriais deve estar de acordo com as 
características individuais de apresentação da 
doença da paciente, sendo indicado realizar uma 
grande quantidade de exames pré-operatórios. 
(C) O eletrocardiograma pré-operatório está 
justificado para esta paciente pela idade e pelo 
histórico de hipertensão arterial sistêmica. 
(D) Não há necessidade de se interromper a 
utilização de nenhum medicamento de uso corrente 
no pré-operatório de pacientes que serão 
submetidos à cirurgias videolaparoscópicas. 
________________________________________ 
40. Várias medidas de ocorrência de doenças são 
baseadas nos conceitos fundamentais de incidência 
e prevalência. Considerando “I” para Incidência e 
“P” para Prevalência, assinale a alternativa que 
corresponde à sequência do preenchimento 
CORRETO das lacunas de cima para baixo.  
(_) Refere-se ao número de casos novos, ocorridos 
em um certo período de tempo, em uma população 
específica.  
(_) Relaciona-se com o número de casos (novos e 
antigos), encontrados em uma população definida, 
em um determinado ponto no tempo.  
(_) É considerada mais útil em estudos que visam 
determinar a carga de doenças crônicas em uma 
população e suas implicações para os serviços de 
saúde.  
(_) É a principal medida para doenças ou condições 
agudas, mas pode também ser utilizada para 
doenças crônicas.  
(_) Caracteriza-se como mais útil em estudos que 
possuem seguimento.  
(_) Diminui devido a maior letalidade da doença.  

(A) I – P – I – I – P – P  
(B) I – P – P – I – I – P  
(C) I – P – P – P – I – I  
(D) P – I – I – P – P – I 
________________________________________ 
41. Considere as seguintes assertivas a respeito de 
estudos com delineamento transversal e marque V 
para verdadeiro e F para falso: 
(  ) Delineamento de pesquisa em que a relação 
exposição-doença é examinada em uma dada 
população, em um momento específico no tempo; 
(  ) É um tipo de estudo possível de ser realizado 
em situações de limitação de tempo e de recursos; 
(  ) A relação cronológica entre os eventos pode não 
ser facilmente detectável; 
(  ) Um dos vieses a que está sujeito esse tipo de 
estudo é o viés de prevalência. 
A ordem CORRETA é, respectivamente: 
(A) V, V, V, F 
(B) V, F, F, V 
(C) F, V, V, V 
(D) V, V, V, V 
________________________________________ 
42. Considere as seguintes assertivas a respeito de 
estudos com delineamento de caso-controle e 
marque V para verdadeiro e F para falso: 
(  ) O método é indicado para a investigação de 
doenças raras. 
(  ) O cálculo da incidência da doença e do risco 
relativo do agravo são utilizados neste tipo de 
estudo. 
(  ) A seleção do grupo controle é uma das 
facilidades deste estudo. 
( ) Devido à natureza retrospectiva, os dados de 
exposição no passado podem ser 
inadequados/enviesados. 
A ordem CORRETA é, respectivamente: 
(A) V, V, F, V 
(B) V, F, F, V 
(C) F, F, F, V 
(D) F, V, F, F 
________________________________________ 
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43. Qual o melhor desenho de estudo 
observacional para verificar uma associação de 
causa e efeito, ou seja, o delineamento menos 
suscetível a vieses e com maior facilidade para 
demonstrar uma relação de causalidade? 
(A) estudo retrospectivo de coorte 
(B) estudo caso-controle 
(C) estudo ecológico 
(D) estudo prospectivo de coorte 
________________________________________ 
44. Habitualmente em pesquisa científica é 
mensurada a magnitude da relação entre um 
determinado fator de exposição e a ocorrência da 
doença (desfecho) através de medidas de 
associação do tipo razão. Se um estudo apresentar 
o risco relativo com valor maior que 1,0 como 
resultado da associação entre a exposição e a 
doença, podemos sugerir, baseado apenas neste 
resultado, que:  
(A) Não há associação entre a exposição em estudo 
e a doença. 
(B) A exposição em estudo protege os indivíduos 
da doença. 
(C) Verifica-se uma associação estatisticamente 
significativa entre a exposição em estudo e a 
doença. 
(D) A exposição em estudo aumenta o risco de 
doença nos indivíduos. 
________________________________________ 
45. Um grupo de pesquisadores realizou um estudo 
de coorte com o objetivo de verificar a associação 
entre hipertensão arterial e sedentarismo em uma 
população de adultos. Os achados foram de um 
risco relativo (RR) igual a 2,16 e o intervalo de 
confiança (IC95%) desta medida de associação de 
1,73 a 2,87. Com base nos resultados, qual a 
interpretação do RR e da associação estatística 
CORRETOS para este estudo, respectivamente? 
(A) O risco de hipertensão arterial é 2,16 vezes 
menor em indivíduos sedentários em relação aos 
não sedentários; A associação encontrada foi 
estatisticamente significativa. 
(B) A ocorrência de hipertensão arterial é atribuível 
ao sedentarismo em 2,16 indivíduos a cada 
100.000; A associação encontrada não foi 
estatisticamente significativa. 
(C) A chance de hipertensão arterial entre 
indivíduos sedentários é 2,16 vezes em relação aos 
não sedentários; A associação encontrada não foi 
estatisticamente significativa. 

(D) O risco de hipertensão arterial é 2,16 vezes 
maior em indivíduos sedentários em relação aos 
não sedentários; A associação encontrada foi 
estatisticamente significativa. 
________________________________________ 
46. Uma pesquisa avaliou a associação entre a 
ordem de nascimento e o risco de gerar um bebê 
com Síndrome de Down. Encontrou-se associação, 
mostrando que quanto maior a ordem de 
nascimento, maior a probabilidade do desfecho. No 
entanto, também foi encontrada associação entre a 
idade da mãe e a ocorrência da Síndrome de Down 
nos bebês. O que pode acometer este estudo? 
(A) viés de memória. 
(B) viés de diagnóstico. 
(C) viés de confundimento. 
(D) viés de perda seletiva de seguimento. 
________________________________________ 
47. Considere as assertivas abaixo e marque a 
resposta CORRETA: 
I – Em um estudo de caso-controle da relação entre 
uma droga redutora de colesterol e o risco de 
desenvolvimento de câncer de mama, os indivíduos 
do grupo controle são provenientes de uma 
campanha de rastreamento de hipertensão arterial 
II – Em um estudo sobre a influência da poluição 
atmosférica em relação ao desenvolvimento de 
bronquite crônica, algumas variáveis como classe 
social e hábito de fumar não foram coletadas 
(considere a classe social e hábito de fumar como 
fatores reconhecidamente associados ao maior 
risco de bronquite crônica) 
III – Em um estudo de coorte comparando a 
incidência de câncer de laringe e exposição ao 
álcool, verificou-se que entre os consumidores de 
bebidas alcoólicas, apenas 50% destes admitem 
fazerem uso de álcool. 
(A) A assertiva I representa uma situação de viés 
de seleção. 
(B) A assertiva II representa uma situação de viés 
de informação. 
(C) A assertiva II representa uma situação de viés 
de seleção. 
(D) A assertiva III representa uma situação de viés 
de confundimento. 
________________________________________ 
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48. Uma nova medicação é muito efetiva em 
pacientes com derrame, mas fatal em pacientes sem 
esta condição. Qual a característica mais 
importante de um teste diagnóstico confirmatório 
para que assegure que o menor número possível de 
pessoas sem derrame receba a medicação?  
(A) Alta sensibilidade. 
(B) Elevado valor preditivo positivo do teste. 
(C) Alta especificidade. 
(D) Elevado valor preditivo negativo. 
________________________________________ 
49. Um novo teste rápido para a detecção de Sars-
CoV-2 tem uma sensibilidade de 80% e 
especificidade de 75%. O teste foi feito em grupo 
de pessoas para o qual a prevalência de COVID-19 
é de 5%. Se o mesmo teste for aplicado em uma 
população onde a prevalência da doença é de 15%, 
comparado com o primeiro grupo de pessoas, o que 
acontecerá? 
(A) O valor preditivo positivo aumenta. 
(B) A especificidade do teste aumenta. 
(C) O valor preditivo positivo diminui. 
(D) A sensibilidade do teste aumenta. 
________________________________________ 
50. Em uma situação onde é necessário o rápido 
diagnóstico de diabetes, foi proposto o uso 
associado (EM PARALELO) dos testes de 
glicemia de jejum e hemoglobina glicada. 
Observe a tabela abaixo e responda. 
Sensibilidade, Especificidade e Valores 
Preditivos Positivo e Negativo dos testes de 
glicemia de jejum, hemoglobina glicada e da 
combinação dos testes utilizados EM 
PARALELO.  
Teste S 

(%) 
E 

(%) 
VPP 
(%) 

VPN 
(%) 

Glicemia de 
jejum 

80 70 22,9 96,9 

Hemoglobina 
glicada 

90 90 50 98,9 

Combinação de 
glicemia de jejum 
e hemoglobina 
glicada 

X Y Z W 

S=sensibilidade, E=especificidade, VPP=valor 
preditivo positivo, VPN=valor preditivo negativo 
 
Assinale a opção CORRETA: 
(A) O valor de Y deve ser maior que 90%. 
(B) O valor de X deve ser maior que 90%. 

(C) O valor de W deve ser menor que 96,9%. 
(D) O valor de Z deve ser maior que 50%. 
 


