
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA - SES

PROCESSO SELETIVO PARA MÉDICO RESIDENTE

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA SEM PRÉ-REQUISITO

EDITAL nº RM 01/2013

PROVA ACM 2013

Instruções
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e
das normas que regem este processo seletivo.

1. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo
apenas 1 (uma) a resposta correta.

3. O tempo para a realização da prova é de 05 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O
candidato só poderá retirar-se do recinto da prova teórico-objetiva após transcorrida 1 hora e 30 minutos de seu
início. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de
Prova.

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são
parte integrante da prova.

5. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.

6. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 16/12/2013, até as 16 horas, no site
www.acm.org.br.

7. Certifique-se de que este caderno contém 100 (cem) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua
substituição.
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QUESTÃO 01 – Recém-nascido de mãe com sífilis,
inadequadamente tratada, não apresenta ao
nascimento alterações clínicas, radiológicas,
hematológicas e/ou liquóricas, e o VDRL é negativo.
Nesse caso, qual a conduta adequada?

A) Penicilina Cristalina na dose de 50.000 U/kg/dose
por dez dias, e repetir a sorologia para sífilis com
um mês de vida.

B) Penicilina G Procaína 50.000 U/kg/dia, IM, uma
vez por dia, por dez dias, e repetir a sorologia para
sífilis com três meses de vida.

C) Penicilina Benzatina 50.000 U/Kg, IM, uma vez por
dia, em três dias seguidos, e repetir sorologia com
três e seis meses de vida.

D) Penicilina Benzatina 50.000 U/Kg, IM, uma vez, e
repetir sorologia com um e três meses de vida.

E) Não tratar e repetir VDRL com um mês de vida.

QUESTÃO 02 – Em relação a critérios para auxiliar
e/ou indicar cirurgia de modo absoluto ou relativo na
enterocolite necrosante (ECN) do recém-nascido
(RN), é correto afirmar que:

A) Em prematuros de muito baixo peso (< 1.500 g)
com ECN, a indicação cirúrgica é mandatória para
aumentar a sobrevida.

B) O pneumoperitônio como sinal de indicação
cirúrgica em RN de qualquer faixa de peso com
ECN é facilmente detectado em mais de 90% dos
RN.

C) A paracentese abdominal como método preditivo
de gangrena intestinal é considerada positiva
quando se aspira mais de 0,5 ml de líquido
marrom, meconial ou com bactérias visíveis na
coloração de gram.

D) A presença isolada de massa abdominal dolorosa
e fixa em RN com ECN é sinal suficiente para
indicação de laparotomia.

E) A presença de celulite de parede abdominal e
convulsões são sinais indicadores relativos
suficientes para indicação de laparotomia em RN
com ECN.

QUESTÃO 03 – Considere as afirmações abaixo em
relação às hérnias inguinais na infância.

I. Ocorre mais no sexo masculino e à direita.
II. Quando encarceradas, devem ser sempre

operadas de urgência, no momento do
diagnóstico.

III. Hérnias inguinais pequenas com surgimento nos
primeiros seis meses de vida em prematuros e
que reduzem sem necessidade de nenhuma
manobra devem ter indicação cirúrgica somente
após os dois anos de idade pela grande
possibilidade de fechamento espontâneo do
conduto peritônio-vaginal.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 04 – Em relação à deficiência de ferro,
considere as situações abaixo:

I. Lactente de três meses de idade, nascido a
termo com 3,3 kg, recebe leite materno
exclusivo.

II. Lactente de dois meses de idade, nascido a
termo com 3,0 kg, desmamado no primeiro mês
de vida, recebe fórmula infantil na quantidade de
600 ml por dia.

III. Lactente de um mês de vida, nascido a termo
com 2,3 kg, recebe leite materno exclusivo.

Quais estão corretas em relação ao recomendado à
suplementação de ferro?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 05 – Criança de 10 anos que recebeu a
vacina BCG ao nascer teve contato ativo com familiar
portador de tuberculose pulmonar não tratada. Está
assintomático, apresenta RX pulmonar sem
alterações e Reação de Mantoux de 15 mm. Qual a
conduta nesse caso?

A) Observar a evolução clínica.
B) Repetir o RX em um mês.
C) Prescrever Isoniazida por seis meses.
D) Prescrever Rifampicina, isoniazida e pirazinamida

por dois meses e após manter rifampicina e
isoniazida por mais quatro meses.

E) Prescrever Rifampicina, isoniazida e pirazinamida
por dois meses e após manter rifampicina e
isoniazida por mais sete meses.

QUESTÃO 06 – No caso de haver impossibilidade de
acesso vascular para ressuscitação volumétrica na
infância, o local preferencial para a punção intraóssea
é:

A) Esterno (terço médio).
B) Crista ilíaca.
C) Fêmur (na porção distal).
D) Tíbia (na porção distal).
E) Rádio (porção proximal).

QUESTÃO 07 – Lactente que nasceu com 2,8 kg,
APGAR 9 e 10, no primeiro e no quinto minuto,
respectivamente, sem malformações ou outras
alterações, consultou com três meses de vida, e o
médico verificou que o lactente apresentava resposta
ativa ao contato social (respondeu com sorriso e
emissão de sons quando “conversou” com ele),
segurava objetos e, quando colocado de bruços,
levantava a cabeça, apoiando-se nos antebraços,
sendo classificado nesta consulta como tendo
desenvolvimento normal. Retorna para consultar com
quatro meses de vida, e o médico, na avaliação do
desenvolvimento, observa que, além dos marcos da
consulta anterior, o lactente localiza sons, busca
objetos ativamente e os leva à boca, mas não os
transfere de uma mão para outra, muda de posição
ativamente (rola), mas não senta sem apoio.

Nessa consulta, qual a impressão diagnóstica do
desenvolvimento do lactente, considerando o que foi
acima informado e a classificação proposta na
Caderneta da Criança do Ministério da Saúde?

A) Provável atraso no desenvolvimento.
B) Alerta para o desenvolvimento.
C) Desenvolvimento normal com fatores de risco.
D) Desenvolvimento normal.
E) Alerta para o desenvolvimento com fatores de

risco.

QUESTÃO 08 – Lactente de dois meses com
aleitamento materno exclusivo é trazido para a
consulta de puericultura com o médico. A mãe refere
que seu filho vomita frequentemente após as
mamadas. Apresenta bom ganho ponderal, e o
desenvolvimento é adequado.

Considere as recomendações abaixo acerca desse
caso.

I. Orientar medidas antirrefluxo, como, por
exemplo, colocar o lactente para a eructação, em
decúbito elevado logo após as mamadas.

II. No berço, orientar para colocar o lactente na
posição prona com a cabeça elevada a 30 graus.

III. Prescrever fórmula antirrefluxo para ser dada
após as mamadas no peito.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 09 – Um menino de cinco anos vem à
consulta na unidade de saúde. A mãe refere que seu
filho apresentou, nos últimos três meses, sintomas
semanais de asma (chiado no peito), com
necessidade do uso de salbutamol inalatório. Está
preocupada porque os sintomas estão interferindo
nas atividades e no sono de seu filho. Qual a conduta
terapêutica mais adequada nesse caso?

A) Beta-2 agonista de curta ação nas crises.
B) Beta-2 agonista de curta ação nas crises

associado a corticoide oral.
C) Beta-2 agonista de longa ação e corticoide

inalatório para uso contínuo.
D) Beta-2 agonista de longa ação e anti-leucotrieno

pra uso contínuo.
E) Beta-2 agonista de curta ação nas crises e

corticoide inalatório para uso contínuo.

QUESTÃO 10 – Estudos conduzidos pela OMS em
diversos países apontaram a taquipneia como o sinal
de maior sensibilidade (77%) e maior especificidade
(58%) para o diagnóstico de pneumonia em crianças
menores de cinco anos. Considerando-se um lactente
de seis meses de idade com tosse, coriza e febre, no
qual se verificou ausência de sibilância, a partir de
que frequência respiratória, em movimentos
respiratórios por minuto (mprm), considera-se
taquipneia para suspeitar-se de pneumonia?

A) 30.
B) 40.
C) 50.
D) 60.
E) 70.
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QUESTÃO 11 – Em relação a otites médias na
infância, qual das afirmações abaixo está
INCORRETA?

A) Em crianças que tiveram otite média aguda
(OMA), aproximadamente 15 a 20%, terão otite
média aguda recorrente (OMAR), sendo o
diagnóstico, em média, confirmado aos 15 meses.

B) Definimos OMAR pela presença de três ou mais
episódios de OMA em um período de seis meses
ou quatro, ou mais episódios em um período de
um ano.

C) A profilaxia antimicrobiana com amoxicilina ou
sulfametoxazol-trimetropim é utilizada, somente
excepcionalmente, em casos de OMAR.

D) OMA antes dos seis meses, tabagismo passivo e
ausência de aleitamento materno são fatores de
risco para OMAR.

E) Nas crianças com OMAR, a persistência de efusão
no ouvido médio entre as crises é a causa das
agudizações.

QUESTÃO 12 – Analise as seguintes assertivas e
associe a Coluna 1 (Agente) à Coluna 2 (Sintoma).
Coluna 1
1. Ascaris lumbricoides.
2. Ancylostoma duodenalis.
3. Strongyloides estercoralis.
4. Enterobius vermicularis.
5. Trichuris trichiura.

Coluna 2
(  ) Síndrome hiperinfecciosa com choque em

imunodeprimidos.
(  ) Prolapso retal.
(  ) Prurido anal e vulvar.
(  ) Dermatite pruriginosa.
(  ) Broncoespasmo.

A ordem de preenchimento dos parênteses, de cima
para baixo, é:

A) 2 – 5 – 4 – 3 – 1.
B) 2 – 4 – 5 – 1 – 3.
C) 3 – 4 – 5 – 2 – 1.
D) 3 – 5 – 4 – 2 – 1.
E) 2 – 5 – 4 – 1 – 3.

QUESTÃO 13 – Uma criança de 2 anos foi admitida
na unidade de emergência por dor abdominal, febre e
vômitos persistentes.  Nas últimas 6 horas, não havia
urinado. Ao exame físico, apresentou pressão arterial
normal, mas com taquicardia, taquipneia, palidez
cutânea e má perfusão periférica. Os seus exames
laboratoriais revelaram glicemia normal, acidose
metabólica, anemia, hipocalemia e hipernatremia.

Nesse caso, a correção da desidratação com infusão
rápida de volume pode provocar

A) diabete insipidus.
B) edema cerebral.
C) hemorragia cerebral.
D) hipotensão arterial.
E) insuficiência renal aguda.

QUESTÃO 14 – Criança de 2 anos com náuseas,
febre e prostração começa a apresentar diarreia
volumosa, com muco e sangue. Apresenta dor
abdominal em cólicas, sem localização definida, e
que não alivia com analgésicos. Após 24 horas do
quadro, a criança ficou mais irritada e apresentou
uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada. O
seu hemograma evidencia leucocitose e desvio à
esquerda. O mais provável agente causador dessa
gastroenterite é:

A) Rotavírus.
B) Salmonella.
C) Shiguella.
D) Escherichia coli.
E) Giardia lamblia.

QUESTÃO 15 – Um recém-nascido com idade
gestacional de 38 semanas, APGAR 9 e 10, no
primeiro e no quinto minuto, respectivamente, com 45
cm de estatura e 2200 g, após 18 horas de vida, fica
letárgico, hipotônico, choroso e começa a apresentar
pausas respiratórias e apneias subitamente. O mais
provável diagnóstico etiológico para esse quadro é:

A) Hemorragia intracraniana.
B) Hipernatremia.
C) Hipoglicemia.
D) Meningite.
E) Septicemia.
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QUESTÃO 16 – Menino de 6 anos, previamente
hígido, é admitido na sala de observação pediátrica
por apresentar náuseas, vômitos, dor abdominal
difusa, sonolência e taquipneia. Ele está desidratado,
nega febre e suas vacinas estão atualizadas. Não há
referências quanto a contatos com enfermidades
infecto-contagiosas. A criança havia perdido 4 kg nos
últimos 20 dias. A radiografia de abdômen agudo é
normal; as provas de funções hepáticas e renais são
normais; havia leucocitose, sem desvio à esquerda. O
diagnóstico mais provável, nesse caso, é:

A) Pneumonia retrocardíaca com derrame pleural.
B) Apendicite aguda.
C) Adenite mesentérica.
D) Cetoacidose diabética.
E) Gastroenterite aguda.

QUESTÃO 17 – Um lactente de 3 meses é conduzido
à unidade de emergência com sibilância, cianose,
tiragens intercostais e subcostais e taquipneia. Tem
hospitalização prévia por bronquiolite viral aguda.
Diante desse quadro, deve-se afirmar que:

A) A doença é essencialmente hipoxêmica, fato
decorrente das alterações na relação entre
ventilação e perfusão.

B) A corticoterapia endovenosa deve ser iniciada logo
após o início da oxigenoterapia.

C) O uso de salbutamol ou terbutalino deve ser
iniciado imediatamente e mantido mesmo que não
haja melhora do quadro dentro das 6 primeiras
horas de tratamento.

D) O uso de oximetazolina pode ser uma alternativa
terapêutica se o caso não responder
adequadamente ao tratamento inicial com drogas
beta 2 agonistas.

E) Se ele necessitar de ventilação mecânica, devem
ser usadas frequências respiratórias elevadas.

QUESTÃO 18 – Criança com 5 anos apresenta febre
e coriza hialina por 24 horas. Após, inicia com lesões
difusamente distribuídas pelo corpo. Dentro de 2 dias,
as lesões que inicialmente eram róseas e papulares,
aumentam discretamente de tamanho; algumas se
tornam vesiculares, secam e ficam crostosas. A febre
permanece em quase todo o período das erupções.
Diante desse quadro, pode-se informar aos familiares
que a droga que está absolutamente contraindicada,
nesse caso, é:

A) Dipirona.
B) Ácido acetilsalicílico.
C) Ibuprofeno.
D) Paracetamol.
E) Aciclovir.

QUESTÃO 19 – Menino branco de 4 anos é atendido
no ambulatório por artralgias de repetição, epistaxe,
petéquias e hematomas em membros inferiores e
superiores. Nega traumas recentes, dor abdominal,
náuseas e vômitos. Tem apresentado quadro gripal
com febrícula há 5 dias. O seu hemograma revela
hemoglobina de 9 g/dL, leucócitos de 6.700/mm3,
contagem diferencial normal e plaquetas de
39.000/mm3. O diagnóstico mais provável é:

A) Hemofilia.
B) Púrpura de Henoch-Schoenlein.
C) Doença de von Willebrand.
D) Talassemia.
E) Púrpura trombocitopênica imunológica.

QUESTÃO 20 – Menina de 9 anos, branca, com
leucemia crônica em tratamento, é hospitalizada por
apresentar cansaço, febre persistente e epistaxe. Há
7 dias está gripada e com diarreia aquosa. O seu
hemograma mostra 690 leucócitos/mm3, hemoglobina
de 8 g/dl e plaquetas de 200.000/mm3.  A conduta
inicial mais recomendada, nesse caso, é usar

A) pulsoterapia.
B) ceftriaxona e vancomicina, além de solicitar novo

hemograma e hemocultura.
C) transfusão de plaquetas e hemácias.
D) cefepime.
E) hiperidratação endovenosa.

QUESTÃO 21 – Paciente com história de ferimento
perfurante de abdômen chega à emergência pálido e
hipotenso. Qual a conduta imediata mais apropriada?

A) Laparotomia exploradora.
B) Ecografia abdominal.
C) Tomografia computadorizada.
D) Punção venosa periférica e infusão líquida.
E) Punção venosa central e laparotomia exploradora.

QUESTÃO 22 – Qual a conduta adequada em um
paciente com ferimento corto-contuso de terceiro
dedo da mão esquerda de 3 cm de extensão e 1 cm
de profundidade com sangramento ativo?

A) Anestesia local com vasoconstritor e sutura.
B) Assepsia e debridamento.
C) Anestesia local sem vasoconstritor e sutura.
D) Curativo compressivo.
E) Antissepsia e curativo.
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QUESTÃO 23 – Qual a hipótese diagnóstica mais
provável em um paciente de 64 anos com tumor
ulcerado e bordos elevados em asa nasal esquerda?

A) Nevus melânico.
B) Carcinoma basocelular.
C) Carcinoma epidermoide.
D) Melanoma maligno.
E) Ceratoacantose.

QUESTÃO 24 – Paciente que recebeu anestesia local
para tratamento dentário chega à emergência com
queixa de gosto metálico na boca. Qual a hipótese
diagnóstica?

A) Reação normal da anestesia.
B) Ansiedade.
C) Intoxicação em grau leve.
D) Vagotonia.
E) Intoxicação por mercúrio.

QUESTÃO 25 – Quais as características mais
importantes do melanoma maligno?

A) Assimetria e ulceração central.
B) Necrose.
C) Dor local.
D) Assimetria e coloração escura.
E) Bordos elevados.

QUESTÃO 26 – Qual a conduta mais apropriada em
um paciente com abscesso no membro superior de 3
cm de diâmetro sem zona de flutuação central?

A) Coleta de Swab.
B) Calor local.
C) Infiltração anestésica.
D) Observação.
E) Drenagem.

QUESTÃO 27 – Paciente de 68 anos, feminina, refere
sangramento de grande quantidade por via anal no
último episódio de evacuação. Ao exame, encontra-se
pálida com FC de 110 batimentos por minuto. Qual a
conduta mais apropriada?

A) Internação e cirurgia.
B) Acesso venoso periférico e internação para

investigar causa.
C) Colonoscopia imediata.
D) Laparotomia de urgência.
E) Acesso venoso periférico e laparotomia imediata.

QUESTÃO 28 – Paciente de 45 anos, masculino,
submetido à gastrectomia por câncer gástrico há 7
dias, apresenta quadro de agitação, taquicardia,
taquipneia e cianose periférica. Refere dor em
epigástrio e parte inferior do tórax. Qual a hipótese
mais provável?

A) Deiscência de anastomose.
B) Pneumonia de base pulmonar.
C) Pancreatite pós-operatória.
D) Metástase pulmonar.
E) Embolia pulmonar.

Para responder às questões 29 e 30, considere o
seguinte caso:

Paciente submetido à colectomia parcial por
carcinoma de cólon não obstrutivo.

QUESTÃO 29 – Essa cirurgia pode ser classificada
como:

A) Infectada.
B) Limpa.
C) Contaminada.
D) Limpa-contaminada.
E) Potencialmente fácil infectada.

QUESTÃO 30 – Em relação ao uso de antibiótico, no
caso anterior, assinale a indicação correta.

A) Fazer antibioticoprofilaxia.
B) Não usar antibiótico.
C) Proceder antibioticoterapia.
D) Iniciar antibiótico no momento da indicação

cirúrgica acompanhado de mais uma dose na
indução anestésica.

E) Usar antibiótico por 48 horas no pós-operatório.

QUESTÃO 31 – Paciente masculino, trabalhador
rural, 60 anos, vem à consulta com hérnia inguinal.
Refere fazer muito esforço no seu trabalho. A conduta
mais apropriada seria:

A) Observação devido à grande probabilidade de
recidiva em caso de correção cirúrgica.

B) Recomendar ao paciente que cesse os esforços
físicos, e tratamento cirúrgico após.

C) Correção cirúrgica da hérnia sem o uso de tela
pelo risco de infecção.

D) Correção cirúrgica com o uso de tela.
E) Correção cirúrgica com o uso de tela, e

recomendar ao paciente que deixe de realizar
esforços físicos em caráter definitivo.
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QUESTÃO 32 – Paciente de 55 anos, feminina,
chega à emergência com dor abdominal em região
hipogástrica de forte intensidade e febre de 38°C.
Refere ser o segundo episódio em 15 dias.  Ao
exame físico, o abdômen está distendido e doloroso à
palpação, sem sinais de irritação peritoneal.  Refere
alteração de hábito intestinal, com diminuição da
frequência evacuatória há 30 dias e não evacua há 2
dias. Qual o exame complementar mais indicado?

A) Colonoscopia.
B) Ecografia Abdominal Total.
C) Raio x simples de abdômen.
D) Tomografia Abdominal Total com contraste

Endovenoso.
E) Videolaparoscopia diagnóstica.

QUESTÃO 33 – A obesidade é fator de risco para o
carcinoma

A) epidermoide de esôfago.
B) gástrico.
C) da junção esôfago-gástrica.
D) hepático.
E) das vias biliares.

QUESTÃO 34 – Paciente de 35 anos submetida à
cirurgia bariátrica há dez dias chega à emergência
referindo dor abdominal de forte intensidade em
epigástrio e vômitos. Qual a melhor conduta?

A) Analgesia e liberação.
B) Analgesia e antibioticoterapia.
C) Hidratação, analgesia e tomografia

computadorizada abdominal.
D) Hidratação, analgesia e reintervenção cirúrgica.
E) Internação e busca de contato com a equipe

assistente para orientação.

QUESTÃO 35 – A conduta mais apropriada para
paciente cuja colonoscopia revelou pólipo
adenomatoso é nova colonoscopia em

A) seis meses.
B) até três anos.
C) um ano, no máximo.
D) cinco anos.
E) um ano, se houver história familiar de câncer de

cólon.

QUESTÃO 36 – Paciente obeso, hipertenso, de 46
anos, do sexo masculino, será submetido à
videocolecistectomia. Que exame pré-operatório NÃO
está indicado?

A) Ureia.
B) Sódio.
C) Bilirrubinas.
D) Glicemia de jejum.
E) Raio x de tórax.

QUESTÃO 37 – A dose máxima de Lidocaína é:

A) 10 mg/kg.
B) 15 mg/kg.
C) 23 mg/kg.
D) 7 mg/kg.
E) 9 mg/kg.

QUESTÃO 38 – Para paciente com cisto sebáceo de
região dorsal, de 3 cm de diâmetro, deve ser utilizada
qual técnica de infiltração anestésica?

A) Infiltração no local da incisão.
B) Bloqueio local de campo.
C) Infiltração troncular.
D) Bloqueio peridural.
E) Anestesia de longa duração.

QUESTÃO 39 – O trauma é uma condição que
envolve uma complexa cascata de eventos
fisiológicos que visam à homeostase. Todavia, o
choque hemorrágico contribui de forma significativa
para o aumento da morbi-mortalidade do trauma. Em
relação ao choque hemorrágico, é correto afirmar
que:

A) Pode ser prevenido pelo uso de medicamentos
beta-bloqueadores.

B) Pode ser tratado de forma mais eficaz após
adequada avaliação com exames de imagem.

C) Deve conduzir o paciente imediatamente à sala de
cirurgia.

D) Constitui a principal causa de morte evitável nas
situações de trauma.

E) O uso de adrenalina está indicado com o objetivo
de promover vasoconstrição.
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QUESTÃO 40 – A prostatectomia é o procedimento
indicado para o câncer da próstata ou hiperplasias
benignas que não respondem ao tratamento clínico
de forma satisfatória. Em relação a essa cirurgia, é
possível afirmar que:

A) Está associada a um alto risco de intercorrência
cardíaca no trans-operatório.

B) Está associada a um moderado risco de
intercorrência cardíaca no trans-operatório.

C) Está associada a um baixo risco de intercorrência
cardíaca no trans-operatório.

D) Não está associada a risco de intercorrência
cardíaca no trans-operatório.

E) Está contraindicada em cardiopatas isquêmicos
média.

QUESTÃO 41 – Paciente masculino, 51 anos, sem
doenças prévias, consulta por sentir palpitações há 1
semana. Nega outros sintomas. Ao exame físico, PA
120/90 mmHg, FC 100 bpm, ritmo irregular, murmúrio
vesicular bem distribuído, sem adventícios. O
eletrocardiograma revela fibrilação atrial (FA). Para a
investigação da etiologia da FA, o médico deve
solicitar:

I. Ecocardiografia.
II. Hemoglobina.

III. Eletrólitos.
IV. T3, T4 e TSH.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II, III e IV.
E) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 42 – Paciente feminina, 55 anos, obesa,
hipertensa com tratamento irregular, chega à
emergência com dor precordial em aperto, com
irradiação para o membro superior esquerdo, que
iniciou há 40 minutos. Ao exame físico, PA 140/90
mmHg, FC 90 bpm, ritmo regular, eupneica. Fez um
eletrocardiograma que não apresentou alterações no
segmento ST. É correto afirmar que deve ser tratada
inicialmente apenas com

A) oxigênio por cateter nasal, ácido acetilsalicílico,
nitrato via oral e terapia de reperfusão (fibrinolítico
ou angioplastia primária).

B) oxigênio por cateter nasal, morfina, nitrato
intravenoso e solicitar enzimas cardíacas.

C) terapia de reperfusão (fibrinolítico ou angioplastia
primária).

D) ácido acetilsalicílico, atensina e terapia de
reperfusão (fibrinolítico ou angioplastia primária).

E) oxigênio por cateter nasal, morfina, ácido
acetilsalicílico, nitrato via oral e solicitar enzimas
cardíacas.

QUESTÃO 43 – Qual dos medicamentos abaixo está
relacionado ao aumento da sobrevida nos pacientes
com insuficiência cardíaca sistólica?

A) Furosemida.
B) Digoxina.
C) Hidralazina.
D) Carvedilol.
E) Espironolactona.

QUESTÃO 44 – Paciente masculino, 20 anos,
estudante, usuário de cocaína injetável, vem à
consulta por apresentar icterícia há 4 dias. Nega
doenças prévias, mas refere ter apresentado febre,
artralgia, cefaleia, coriza e dor de garganta há 2
semanas, com resolução espontânea do quadro. A
principal hipótese diagnóstica é:

A) Colecistite.
B) Colangite.
C) Hepatite viral aguda.
D) Coledocolitíase.
E) Hepatite crônica agudizada.
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QUESTÃO 45 – Com relação à cirrose, analise as
seguintes assertivas:

I. É uma condição clínica definida por
histopatologia.

II. Nos pacientes cuja etiologia for o álcool, a
abstinência é a principal estratégia no manejo
clínico.

III. As complicações da cirrose, tais como
hipertensão porta, síndrome hepatorenal e
encefalopatia hepática independem da etiologia.

Quais estão corretas?

A) Apenas II.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 46 – Considere as seguintes assertivas
em relação à abordagem diagnóstica do paciente com
dor abdominal:

I. A localização da dor é mais importante do que a
sequência cronológica.

II. Na ausência de trauma, a tomografia de
abdômen substitui a lavagem peritoneal.

III. A analgesia é importante e não deve ser evitada.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) Apenas II e III.

QUESTÃO 47 – Com relação à Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica (DPOC), é correto afirmar que:

A) A suplementação de oxigênio é a única terapia
farmacológica que, inequivocamente, diminui a
mortalidade dos pacientes com DPOC na fase
crônica avançada.

B) O uso crônico de corticoides por via oral é
recomendado para todos os pacientes com DPOC,
pois diminui a mortalidade.

C) Broncodilatadores por via parenteral é a melhor
escolha no manejo das exacerbações agudas.

D) Pacientes com exacerbações frequentes devem
receber antibioticoterapia profilática.

E) Parar de fumar diminui a mortalidade dos
pacientes tabagistas com DPOC.

QUESTÃO 48 – Paciente de 40 anos com história de
asma desde a infância vai à consulta por apresentar
três episódios de “chiado no peito” nas últimas duas
semanas. Refere que não faz tratamento algum, pois
desde os 10 anos não apresentava crises de asma.
Nega tabagismo e outras comorbidades. Qual das
drogas abaixo é a mais indicada para o manejo inicial
desse paciente?

A) Ampicilina.
B) Prednisona.
C) Salbutamol.
D) Amoxacilina.
E) Beclometazona.

QUESTÃO 49 – Paciente masculino, 70 anos,
tabagista, com história prévia de trombose venosa
profunda (TVP), internado há 2 semanas em pós-
operatório de prótese de fêmur por ter apresentado
fratura patológica em decorrência de neoplasia de
pulmão. Apresentou dispneia súbita, hipoxemia e dor
torácica. Ao exame físico, estava com FR 26 mrpm,
PA 110/80 mmHg, FC 115 bpm, SaO2 94% com
oxigênio por óculos nasal. Sendo tromboembolia
pulmonar (TEP) a hipótese diagnóstica mais provável,
nesse caso, qual deve ser o exame solicitado para
confirmar o diagnóstico?

A) Ecodoppler de membros inferiores.
B) D-dímeros.
C) Arteriografia pulmonar.
D) Angiotomografia pulmonar.
E) Raio X de tórax.

QUESTÃO 50 – Paciente de 47 anos, obesa, com
história familiar de Diabetes Mellitus (DM) vai à
consulta para fazer uma revisão e, na história, revela
poliúria e polidipsia no último mês. Para fazer o
diagnóstico deve ser encontrado:

A) Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL, sendo que o jejum
deve ser de 8 horas.

B) Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL, sendo que o jejum
deve ser de 6 horas.

C) Hemoglobina glicada< 6,5%.
D) Teste de tolerância à glicose que demonstre

glicemia de 200mg/dL após 1 hora.
E) Uma medida da glicemia em qualquer momento

do dia e esta deve ser > 300 mg/dL.
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QUESTÃO 51 – Paciente masculino, 60 anos, com
história de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e
dislipidemia, é trazido à emergência por apresentar
cefaleia, hemiplegia à direita e afasia. Após a
avaliação clínica, qual o exame deve ser realizado,
visando estabelecer o diagnóstico e orientar o
tratamento?

A) Ressonância magnética de crânio.
B) Tomografia de crânio.
C) Arteriografia do sistema nervoso central.
D) Punção lombar.
E) Angiotomografia.

QUESTÃO 52 – Uma paciente de 40 anos, hígida
previamente, é trazida à emergência com quadro de
cefaleia súbita e vômitos há 1 hora. Ao ser
examinada, está lúcida, sem déficit motor, pupilas
isocóricas e fotorreagentes. Qual o diagnóstico mais
provável nesse caso?

A) Acidente vascular encefálico isquêmico.
B) Ataque isquêmico transitório.
C) Meningite.
D) Hemorragia subaracnoide.
E) Acidente vascular encefálico hemorrágico.

QUESTÃO 53 – Na investigação de rotina de um
quadro sugestivo de demência em um paciente com
80 anos, deve-se solicitar:

I. Nível sérico de vitamina B12.
II. Tomografia de crânio.

III. Eletroencefalograma.
IV. Nível sérico de T3, T4 e TSH.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I, II e III.
E) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 54 – Uma paciente com 25 anos, hígida
previamente, consulta na emergência por dor em
flanco direito. Refere ter sido internada há 20 dias
com o mesmo quadro, tendo sido feito o diagnóstico
de cálculo em ureter direito, tendo trazido tomografia
que confirma a litíase. Foi tratada com  analgésicos e
antibiótico com alívio dos sintomas e teve alta
hospitalar sem medicações prescritas. No momento,
tem dor de forte intensidade sem alívio com opioides,
hematúria franca e anemia. Nesse caso, qual a
conduta indicada?

A) Solicitar exame comum de urina, iniciar antibiótico
e otimizar analgesia.

B) Otimizar a analgesia, manter a hidratação, solicitar
exames laboratoriais e indicar a remoção do
cálculo.

C) Manter hidratação, analgesia e solicitar ecografia
das vias urinárias.

D) Solicitar ecografia de vias urinárias.
E) Iniciar antibiótico.

QUESTÃO 55 – Considere as indicações de diálise
nos pacientes com insuficiência renal aguda.

I. Hiperpotassemia.
II. Hipervolemia.

III. Acidose metabólica.
IV. Hipernatremia.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I, II e III.
E) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 56 – Com relação ao manejo avançado de
parada cardiorespiratória em fibrilação ventricular,
analise as seguintes assertivas:

I. Imediata desfibrilação deve preceder a intubação
orotraqueal e o acesso venoso.

II. O primeiro choque deve ser de 150 J em
desfibrilador monofásico.

III. Se o primeiro choque falhar em restaurar o ritmo,
deve-se seguir a reanimação por mais 5 ciclos.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) Apenas II e III.
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QUESTÃO 57 – Com relação à tuberculose, é correto
afirmar que:

A) Falha de tratamento deve ser suspeitada no
paciente que apresenta escarro com a presença
de M. tuberculosis após 4 meses de tratamento.

B) O esquema inicial de tratamento é rifampicina,
isoniazida e pirazinamida.

C) A má aderência ao tratamento é o fator mais
importante no impedimento da cura.

D) Amoxacilina, linezolida e piperacilina são drogas
de segunda linha.

E) Controles radiológicos de tórax seriados devem
ser solicitados no acompanhamento do
tratamento.

QUESTÃO 58 – Se um paciente consulta com um
teste ELISA indeterminado para o HIV, qual a conduta
indicada para confirmar ou afastar o diagnóstico?

A) Repetir imediatamente o teste ELISA e, se este for
novamente indeterminado ou positivo, deve ser
solicitado Western blot para HIV.

B) Repetir imediatamente o teste ELISA e, se este for
negativo, pode-se excluir o diagnóstico de HIV.

C) Solicitar imediatamente o teste de Western blot
para HIV.

D) Repetir o teste ELISA em 6 meses.
E) Solicitar Western blot para HIV em 1 mês.

QUESTÃO 59 – Mulher, 50 anos, hígida previamente,
consulta com febre, tosse, expectoração purulenta,
dor ventilatório-dependente em terço inferior no
hemitórax esquerdo, e o raio x de tórax demonstra
consolidação à esquerda. Qual os agentes prováveis
e o tratamento indicado?

A) Staphylococcus aureus e Streptococcus
pneumoniae e iniciar oxacilina e ampicilina.

B) Streptococcus bovis e Streptococcus pneumoniae
e iniciar oxacilina e ampicilina.

C) Mycoplasma pneumoniae e Streptococcus
pneumoniae e iniciar azitromicina.

D) Mycoplasma pneumoniae e Streptococcus
pneumoniae e iniciar levofloxacina.

E) Staphylococcus aureus e Streptococcus
pneumoniae e iniciar vancomicina e
ampicilina/sulbactam.

QUESTÃO 60 – Analise as condições clínicas que
devem ser consideradas no diagnóstico diferencial
dos pacientes com anemia microcítica.

I. Talassemia.
II. Anemia sideroblástica.

III. Anemia ferropênica.
IV. Anemia aplástica.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas I e III.
C) Apenas II e III.
D) Apenas I, II e III.
E) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 61 – Considere as recomendações para o
manejo com as crianças com luto.

I. Fornecer explicações simples sobre a morte.
II. Incluir as crianças nos rituais, como funerais,

missas ou celebrações, de acordo com seu nível
de conforto.

III. Informar a criança sobre os sentimentos
diferentes que podem surgir, como raiva e
tristeza, certificando-lhe de que são normais.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 62 – Marque a alternativa que contenha
fator intencional que leva à NÃO adesão ao
tratamento.

A) Falta de acesso ao medicamento prescrito.
B) Custo dos medicamentos.
C) Esquema terapêutico complexo, que exija

mudança dos hábitos do paciente.
D) Entendimento equivocado da prescrição/receita.
E) Depressão, desmotivamação, esquecimento.
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QUESTÃO 63 – Leia as seguintes afirmativas,
marcando V, para verdadeiro, ou F, para falso.

(  ) Um sistema de saúde cuja porta de entrada é
composta por serviços de atenção primária é mais
eficiente e traz maior satisfação à população, além
de, em comparação com outros, apresentar
menores custos.

(  ) A porta de entrada está associada a diversas
vantagens: menos consultas por um mesmo
problema; menos exames complementares;
menos hospitalizações ou hospitalizações mais
curtas; menos cirurgias; mais ações preventivas e
adequadas; maior qualidade das ações e maiores
chances de que ocorram no tempo certo.

(  ) No Brasil, o SUS tem como valores a
universalidade, a equidade e a integralidade, e
como princípios a participação e o controle social,
a descentralização, a regionalização com
hierarquização, o enfoque nas pessoas/famílias e
a orientação para a qualidade.

(  ) A longitudinalidade, a continuidade do cuidado e o
estabelecimento do vínculo pressupõem a
existência de uma fonte regular de atenção e a
recorrência a ela ao longo do tempo, o que implica
a adscrição da população pelas equipes de saúde.

A ordem de preenchimento dos parênteses, de cima
para baixo, é:

A) V – F – V – F.
B) V – V – V – V.
C) F – F – V – V.
D) F – V – F – F.
E) V – V – V – F.

Para responder às questões 64 e 65, considere a situação abaixo:

Homem de 35 anos teve colisão de sua moto contra um poste, que ocasionou fratura exposta de fêmur
direito, perda de consciência, escoriações generalizadas e entorse de tornozelo esquerdo. É diabético em
tratamento há 20 anos. Levado pela ambulância do SAMU ao pronto-socorro do hospital, onde interna e
faz tratamento cirúrgico da fratura. Desenvolve quadro de embolia pulmonar grave e choque séptico. Ficou
40 dias em Unidade de Terapia Intensiva, evoluindo para o óbito.
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QUESTÃO 64 – Considere o relato anterior para o
preenchimento da declaração de óbito no item 49
parte I. Qual a causa básica do óbito?

A) Diabetes mellitus insulinodependente.
B) Fratura exposta do fêmur.
C) Choque séptico.
D) Motociclista traumatizado.
E) Traumatismo intracraniano.

QUESTÃO 65 – Qual médico deverá assinar a
declaração de óbito?

A) Do SAMU.
B) Da UTI.
C) Aquele que tratava do diabetes.
D) Do departamento médico legal.
E) Aquele que operou a fratura do fêmur.

Para responder às questões 66 e 67, considere a
situação abaixo:

Um estudo sobre diabetes, com duração média de
seguimento de 10,7 anos, que recrutou pessoas
com diagnóstico recente de diabetes para
comparar, contra um grupo-controle, três formas
de otimização glicêmica intensiva: dieta mais um
de três hipoglicemiantes: insulina, glibenclamida
e clorpropamida. O grupo-controle recebeu o
tratamento convencional vigente: inicialmente
apenas dieta, com prescrição de hipoglicemiante,
quando o controle glicêmico fosse julgado
inaceitável. Em um subgrupo dos participantes
que apresentavam peso maior ou igual a 20%
acima do peso ideal (o equivalente a  aproximado
de um IMC maior ou igual a 25,6% kg/m²), o
estudo incluiu ainda a metformina. Um dos
resultados foi que 43,3% dos pacientes do grupo-
controle sofreram uma complicação, ao passo
que, no grupo que recebeu metformina, esse
percentual foi de apenas 29,8%.

QUESTÃO 66 – Qual o tipo do desenho do estudo?

A) Caso-controle.
B) Ensaio clínico randomizado.
C) Coorte.
D) Série de casos.
E) Estudo ecológico.

QUESTÃO 67 – Considerando pacientes com os
mesmos riscos desse estudo, quantas pessoas
necessitariam tratamento por 10 anos para evitar um
evento (complicação) a partir do resultado com uso
de metformina?

A) 1.
B) 8.
C) 14.
D) 30.
E) 100.

QUESTÃO 68 – Considere as afirmativas a seguir
sobre redes de atenção à saúde.

I. Um sistema de saúde constitui-se de redes
horizontais interligadas por pontos de atenção,
de distintas densidades tecnológicas, com suas
estruturas de apoio e logística.

II. Há uma hierarquia entre os diferentes pontos de
atenção à saúde (locais de prestação de
serviços), sem evidências demonstrando a
melhoria dos resultados econômicos dos
sistemas de atenção à saúde.

III. Os serviços de atenção primária à saúde são a
porta de entrada no sistema e coordenam o
conjunto de respostas às necessidades em
saúde da população.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 69 – Considere as afirmativas sobre as
intervenções para fortalecer a resiliência familiar na
doença crônica e marque V, para verdadeiro, ou F,
para falso.

(  ) Explorar os valores dos diferentes integrantes da
família a respeito de temas relevantes à doença
em questão (por exemplo, sobre o grau de
investimento de recursos diagnósticos e
terapêuticos).

(  ) Realizar um genograma e ecomapa.
(  ) Identificar o papel desempenhado por cada

integrante da família (provedor, cuidador, bode
expiatório, etc.).

(  ) Fazer triangulação (por exemplo, o médico
escolher um integrante da família para fazer
aliança em detrimento de outro).

(  ) Estimular que a família busque dar sentido aos
acontecimentos (incluindo aspectos religiosos,
mas não se limitando a estes).

A ordem de preenchimento dos parênteses, de cima
para baixo, é:

A) V – V – V – V – F.
B) F – V – V – V – V.
C) V – V – F – V – V.
D) V – V – V – F – V.
E) V – F – V – V – V.
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QUESTÃO 70 – Sobre o Sistema de Saúde
Brasileiro, considere as afirmativas abaixo.

I. A constituição brasileira afirma que a saúde é
direito de todos e dever do Estado.

II. O direito à saúde deve ser garantido por políticas
sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços de
saúde.

III. O paradigma da medicina baseada em
evidências, desenvolvido sob um plano político e
científico adequado, é peça fundamental em
assegurar o direito à saúde, orientando as
políticas sociais e econômicas necessárias para
viabilizar uma prática médica efetiva e equânime.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 71 – Sobre o manejo dos transtornos de
ansiedade:

I. Os inibidores seletivos da recaptação da
serotonina (ex: fluoxetina, sertralina e citalopran)
são atualmente os fármacos de primeira escolha.

II. Deve-se aguardar resposta terapêutica de 4 a 6
semanas, quando do uso das principais drogas.

III. A psicoeducação é um componente essencial,
independentemente da modalidade terapêutica
escolhida.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 72 – Considere os fatores que justificam
tratamento antidepressivo de manutenção (dois anos
ou mais).

I. Episódios recorrentes (três ou mais).
II. Presença de múltiplas comorbidades clínicas.

III. Sintomas residuais.
IV. História de não ter recorrência quando da

descontinuação de antidepressivos.

Quais estão corretas?

A) Apenas III.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas I, II e III.
E) Apenas II, III e IV.

QUESTÃO 73 – Paciente com 30 anos, empregado
como vigilante em supermercado há 3 meses,
apresentou quadro de dor lombar há 15 dias, sem
sintomas abaixo do joelho, com exame neurológico
normal e sem restrição do quadril na rotação interna.
Foi diagnosticado na unidade de saúde como primeiro
episódio de lombalgia inespecífica aguda, não
havendo afastamento do trabalho, apresentando
melhora gradativa do quadro álgico. Qual o melhor
manejo indicado?

A) Solicitar RX de coluna lombossacra.
B) Solicitar exames de laboratório: Velocidade de

sedimentação globular, proteina C reativa e
leucograma.

C) Encaminhamento ao ortopedista.
D) Tratamento conservador para alívio da dor,

garantir bom vínculo terapêutico e
acompanhamento do caso.

E) Solicitar eletroneuromiografia.

Leia a situação abaixo e responda às questões 74
e 75.

Crianças em idade escolar apresentam alta
infestação de parasitoses intestinais. São
moradoras de área com precárias condições de
moradia, higiene e saneamento, sendo a água
consumida de má qualidade e seus pais de baixo
grau de escolaridade.

QUESTÃO 74 – Considere as medidas abaixo sobre
prevenção e controle dessas parasitoses intestinais, e
marque V, para verdadeiro, ou F, para falso.

(  ) Melhoria do nível educacional e acesso à água de
boa qualidade.

(  ) Melhoria das condições de saneamento básico e
da coleta de lixo.

(  ) Higiene do ambiente doméstico e lavagem das
mãos.

(  ) Combate aos animais dentro de casa e higiene
dos alimentos.

(  ) Estímulo ao aleitamento materno e prática de sexo
seguro.

A) V – V – V – V – F.
B) F – V – V – V – V.
C) V – V – F – V – V.
D) V – V – V – F – V.
E) V – F – V – V – V.
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QUESTÃO 75 – Sobre a vermifugação regular nessas
crianças, considere as afirmativas abaixo:

I. Há evidências demonstrando que o tratamento
regular das helmintíases traz benefícios a curto e
longo prazo, contribuindo para o
desenvolvimento dos indivíduos afetados.

II. Os medicamentos anti-helmínticos disponíveis
são de baixo custo, seguros e de fácil
administração, o que faz com que a
vermifugação em massa seja uma boa estratégia
para reduzir a morbidade e promover o
desenvolvimento físico e cognitivo das crianças.

III. Há vasta experiência com o uso clínico do
albendazol, mebendazol, levamisol e pirantel,
podendo ser administrados em dose única e/ou
optar pela vermifugação regular a cada quatro
meses.

IV. É essencial reconhecer que a reinfecção é regra
neste local e que o objetivo da vermifugação
regular não é curar indivíduos, mas sim reduzir a
carga parasitária, o que contribui para menor
morbidade.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e IV.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 76 – São fatores de risco ligados aos
serviços de saúde para a avaliação da presença de
sintomas físicos sem explicação médica:

A) Dificuldade de elaboração verbal do sofrimento
psíquico e autoconceito de pessoa fraca e
incapaz.

B) Cultura latinoamericana e estrutura social que
favorecem situações de submissão e
desempoderamento.

C) Condutas excessivamente centradas no
adoecimento físico e vínculos frouxos ou
inexistentes com pacientes.

D) Sistema de saúde pouco organizado e presença
de transtornos mentais comuns.

E) Adesão ao papel de doente com ganhos
secundários e diálogo médico sem sensibilidade
psicossocial.

QUESTÃO 77 – Mulher de 20 anos trazida à consulta
pela mãe, apresentando, nos últimos dias, cansaço,
perda de interesse geral, pessimista quanto ao futuro
e sono perturbado. Mãe refere que a filha está com
problemas em casa e no trabalho, não conseguindo
desempenhar suas atividades de caixa de mercado,
tendo comportamentos indiscretos e invasivos com os
clientes. Relata que, há 20 dias, teve episódio de
“ataque” com impulsividade e parecia estar com
pensamento acelerado e estar com pouca
necessidade de sono, pois dizia ter muita energia no
corpo e chegava em casa dizendo que era a dona do
supermercado e muito agitada sem conseguir ficar
parada. Diz que, desde que fez 18 anos, já ficou seis
vezes assim, parecendo com uma tia maníaca.  Qual
a hipótese diagnóstica mais provável?

A) Transtorno depressivo maior.
B) Transtorno do humor bipolar.
C) Transtorno de personalidade.
D) Transtorno esquizoafetivo.
E) Transtorno delirante.

QUESTÃO 78 – Sobre a classificação das
substâncias psicoativas, relacione a Coluna 1 à
Coluna 2.

Coluna 1
1. Depressor do sistema nervoso central.
2. Estimulante do sistema nervoso central.
3. Perturbadores do sistema nervoso central.

Coluna 2
(  ) Álcool.
(  ) Maconha.
(  ) Opiáceos.
(  ) Nicotina.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:

A) 1 – 3 – 1 – 2.
B) 1 – 1 – 1 – 3.
C) 1 – 1 – 3 – 2.
D) 1 – 3 – 2 – 2.
E) 3 – 3 – 1 – 3.
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QUESTÃO 79 – Sobre o método clínico centrado na
pessoa (MCCP) no contexto dos serviços de atenção
primária à saúde, considere as afirmativas abaixo:

I. Há evidências que o MCCP melhora o controle
do diabetes mellitus, da hipertensão arterial, da
adesão, dos cuidados paliativos e tem menos
encaminhamentos.

II. Os principais objetivos do MCCP devem ser
buscados em todas as consultas,
independentemente da razão do atendimento.

III. Os objetivos principais são explorar os aspectos
subjetivos do problema, conhecer o contexto do
problema e construir um entendimento acerca do
problema e do que precisa ser feito.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 80 – Sobre o Código de Ética Médica:

I. Contém as normas que devem ser seguidas
pelos médicos no exercício de sua profissão,
inclusive no exercício de atividades relativas ao
ensino, à pesquisa e à administração de serviços
de saúde, bem como no exercício de quaisquer
outras atividades em que se utilize o
conhecimento advindo do estudo da Medicina.

II. A fim de garantir o acatamento e a cabal
execução deste Código, o médico comunicará ao
Conselho Regional de Medicina, com discrição e
fundamento, fatos de que tenha conhecimento e
que caracterizem possível infração do presente
Código e das demais normas que regulam o
exercício da Medicina.

III. O médico exercerá sua profissão com
autonomia, não sendo obrigado a prestar
serviços que contrariem os ditames de sua
consciência ou a quem não deseje, excetuadas
as situações de ausência de outro médico, em
caso de urgência ou emergência, ou quando sua
recusa possa trazer danos à saúde do paciente.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 81 – Sobre os exames realizados durante
a rotina pré-natal, é INCORRETO afirmar que:

A) O exame VDRL deve ser realizado na primeira
consulta do pré-natal, repetido com 32 semanas e
no momento do parto.

B) O HBsAg deve ser realizado no primeiro e no
último trimestre da gestação.

C) Em nosso meio, a realização do rastreio para
toxoplasmose deve ser feito a partir do primeiro
trimestre, sendo, se indicado, repetido durante a
gestação.

D) O rastreio para citomegalovírus não deve ser
realizado de rotina.

E) O hemograma deve ser realizado a cada trimestre
para rastreio de anemia.

QUESTÃO 82 – Sobre a infecção pré-natal pela
rubéola, é possível afirmar que:

I. Recém-nascidos de mães infectadas durante a
gestação podem apresentar, em função da
rubéola congênita: microftalmia, cardiopatia,
alterações auditivas, retardo mental, miocardite,
hepatite e alterações ósseas.

II. O acometimento fetal será maior e mais grave
quanto mais precoce ocorrer a infecção fetal.

III. O uso de gamaglobulina é controverso após o
diagnóstico da infecção.

IV. Em caso de vacinação inadvertida de gestante
para rubéola, há risco de infecção congênita.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 83 – Sobre o crescimento intrauterino
restrito, é possível afirmar que:

I. Diz respeito a todos os fetos com peso estimado
ao nascimento abaixo de 2.500 g.

II. O crescimento fetal depende de diversos fatores,
tais como genéticos, endocrinológicos,
imunológicos, nutricionais e vasculares.

III. O crescimento fetal restrito do tipo simétrico é o
mais comum.

IV. A via de parto e o manejo intraparto são iguais
aos normais, porém devem ocorrer em centro
terciário de atenção à saúde.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e IV.
E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 84 – Quanto ao parto disfuncional, é
correto afirmar que:

A) A fase latente prolongada é fator de risco para
realização de operação cesariana.

B) As discinesias dizem respeito à anormalidade
trajeto pélvico.

C) As disfunções podem ocorrer em qualquer um dos
quatro períodos do parto.

D) Os fatores de risco incluem a obesidade, o
tabagismo e a nuliparidade.

E) A cesariana é a indicação formal em casos de
apresentações posteriores.

QUESTÃO 85 – Quanto à ruptura prematura de
membranas, é correto afirmar que:

A) Refere-se à ruptura do âmnio que ocorre antes
das 37 semanas de gestação.

B) Pode ser diagnosticada com certeza pela
ultrassonografia.

C) Pode-se fazer manejo conservador, quando idade
gestacional for abaixo de 32 semanas.

D) Quando idade gestacional for menor do que 30
semanas, não há necessidade de avaliação de
bem-estar fetal.

E) É indicação de cesariana quando presença de
corioamnionite.

QUESTÃO 86 – Com relação à endometrite
puerperal, é INCORRETO afirmar que:

A) Trabalho de parto prolongado, cesariana e
obesidade são fatores de risco.

B) O diagnóstico clínico baseia-se em febre e dor à
mobilização uterina.

C) Deve-se afastar outras causas de febre, tais como
infecções da ferida operatória, mastite, infecção
urinária, entre outras.

D) O hemograma é indispensável para a confirmação
diagnóstica.

E) O tratamento varia com a via de parto.

QUESTÃO 87 – Gestante de 38 semanas,
assintomática, vem ao hospital com pressão arterial
de 150/90 mmHg após repouso, medida em duas
oportunidades. A carteira pré-natal demonstra
ausência de elevação da pressão arterial até as 20
semanas. Realizou relação proteinúria/creatininúria
com valor de 2 e demais exames normais. O provável
diagnóstico e o tratamento mais adequado para o
quadro acima são:

A) Pré-eclâmpsia leve e manejo conservador.
B) Pré-eclâmpsia grave e interrupção da gestação.
C) Hipertensão gestacional e manejo conservador.
D) Hipertensão gestacional e interrupção da

gestação.
E) Pré-eclâmpsia leve e interrupção da gestação.

QUESTÃO 88 – Primigesta com 32 semanas de
idade gestacional vem à consulta por sangramento
via vaginal em grande quantidade. Diante desse
quadro clínico, é possível afirmar que:

I. Os diagnósticos diferenciais devem excluir
descolamento de placenta, placenta prévia,
trauma e Síndrome de HELLP.

II. Na presença de dor abdominal, hipotensão e
hipertonia uterina, a possibilidade de
descolamento prematuro de placenta deve ser
considerado.

III. Em casos de placenta prévia, o parto normal é
contraindicado.

IV. A ruptura uterina ocorre mais frequentemente
em nulíparas sem pelve testada.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 89 – Com relação à diabetes gestacional,
analise as assertivas abaixo.

I. Nuliparidade, obesidade e gestação com novo
parceiro são fatores de risco para o
desenvolvimento.

II. Em diabetes pré-gestacional, há aumento de
risco de macrossomia, abortamento e morte
fetal intrauterina.

III. O uso de hipoglicemiantes orais está
contraindicado na gestante diabética.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 90 – Em relação à doença inflamatória
pélvica (DIP) e aos métodos de contracepção, é
possível afirmar que:

I. Os métodos de barreira são muito efetivos em
diminuir o risco de DIP, quando usados
corretamente.

II. O dispositivo intrauterino (DIU) aumenta o risco
de DIP até três semanas, após a inserção em
pacientes com alto risco.

III. A ligadura tubária protege as trompas distais,
mas não altera o risco de DIP.

IV. Os anticoncepcionais orais apresentam aparente
proteção ao quadro clínico de DIP.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas II e III.
C) Apenas II e IV.
D) Apenas I, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 91 – Paciente de 40 anos, avó materna
falecida com câncer de mama, apresentou nos
últimos dois anos mamografias com BIRADS 1 e 2,
respectivamente. Vem à consulta de rotina com um
achado mamográfico atual de lesão de mama não
palpável classificada como BIRADS-3 e ecografia
mamária BIRADS 2. A conduta recomendada é

A) Core-biopsy.
B) Mamotomia.
C) Mamografia em 1 ano.
D) Mamografia em 6 meses.
E) Biópsia cirúrgica.

QUESTÃO 92 – Sobre hiperplasia endometrial e
câncer de endométrio, considere os fatores de risco
abaixo mencionados.

I. Índice de massa corpórea ≥ 25Kg/m² e terapia
com tamoxifeno.

II. Anticoncepcional oral e tabagismo.
III. Diabetes e hipertensão.
IV. Síndrome de ovários policísticos e nuliparidade.

Quais estão corretos?

A) Apenas III e IV.
B) Apenas I, II e III.
C) Apenas I, III e IV.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 93 – Considere as seguintes assertivas
em relação à insuficiência ou falência ovariana
prematura:

I. O quadro clínico e laboratorial é de
hipogonadismo hipergonadotrófico.

II. O quadro clínico e laboratorial é de
hipogonadismo hipogonadotrófico.

III. O quadro clínico manifesta-se sempre antes dos
40 anos.

IV. A possibilidade de gestação é exclusivamente
através da doação de oócito.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e III.
B) Apenas II e III.
C) Apenas I, II e IV.
D) Apenas I, III e IV.
E) Apenas I e IV.

QUESTÃO 94 – Relacione a coluna A à coluna B,
associando as síndromes causadoras de amenorreia
às suas etiologias.

Coluna A
1. Síndrome de Morris.
2. Síndrome de Sheehan.
3. Síndrome de Ashermann.
4. Síndrome de Rokitanski.

Coluna B
(  ) Hemorragia durante o parto.
(  ) Cariótipo 46 XY.
(  ) Ausência de útero e vagina curta.
(  ) Curetagem uterina.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:

A) 1 – 2 – 3 – 4.
B) 2 – 3 – 4 – 1.
C) 2 – 1 – 4 – 3.
D) 4 – 3 – 2 – 1.
E) 2 – 4 – 3 – 1.
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QUESTÃO 95 – Em relação aos critérios cirúrgicos
mais comuns de malignidade para os tumores
ovarianos, marque V, para verdadeiro, ou F, para
falso.

(  ) Papilas intracísticas.
(  ) Cápsula intacta.
(  ) Aderências.
(  ) Áreas sólidas.
(  ) Totalmente císticos.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:

A) V – V – F – V – F.
B) V – F – F – V – F.
C) V – F – V – V – F.
D) F – F – F – F – V.
E) F – V – F – F – V.

QUESTÃO 96 – Assinale a droga abaixo mencionada
que apresenta interações medicamentosas com os
anticoncepcionais combinados orais diminuindo a sua
eficácia.

A) Ampicilina.
B) Doxiciclina.
C) Ácido valproico.
D) Primidona.
E) Quinolonas.

QUESTÃO 97 – Em relação ao ciclo do Papiloma
Vírus Humano (HPV) e à diferenciação celular do
epitélio infectado, é possível afirmar que:

A) O HPV inicia o processo de infecção pela camada
basal onde a divisão celular é intensa
proporcionando a replicação viral.

B) Na forma epissomal, ocorre a integração do
genoma estimulando o desenvolvimento de lesões
de alto grau e carcinoma.

C) A infecção pelo HPV não causa viremia, porém
destrói as células que o hospedam.

D) O hospedeiro reconhece a infecção celular e
desencadeia uma resposta imune.

E) O HPV inicia o processo de infecção
independente de haver microlesões no tecido
afetado.

QUESTÃO 98 – Paciente de 30 anos, ciclos
menstruais regulares, método de contracepção
condom, 5 parceiros até o momento, G:III P:II
Aborto:I, vem à consulta com diagnóstico de NIC:III
ao exame de Papanicolau de 3 meses atrás e  biópsia
dirigida com diagnóstico de carcinoma in situ por
colposcopia há 1 mês. Nessa situação, assinale a
conduta correta a ser adotada.

A) Histerectomia total.
B) Cirurgia de Werthein-Meigs.
C) Eletrocoagulação do colo uterino.
D) Conização.
E) Exame citopatológico (CP) em três meses para

definir conduta.

QUESTÃO 99 – Segundo as Diretrizes Brasileiras
para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero
através do exame citopatológico, do Ministério da
Saúde e do Instituto Nacional do câncer, analise as
seguintes assertivas:

I. O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade
para as mulheres que já tiveram atividade
sexual.

II. O intervalo entre os exames deve ser de três
anos, após dois exames negativos, com intervalo
anual.

III. Os exames devem seguir até os 64 anos e
serem interrompidos quando, após essa idade,
as mulheres tiverem pelo menos dois exames
negativos consecutivos nos  últimos cinco anos.

IV. A presença de células metaplásicas ou células
endocervicais, representativas da junção
escamocolunar (JEC), é considerada como
indicador da qualidade da coleta.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas I, II e III.
C) Apenas II, III e IV.
D) Apenas I, II e IV.
E) I, II, III e IV.



Prova_ACM_2013_V1_11/12/201311:42:47

Execução: Fundatec
PROVA ACM 2013

20

QUESTÃO 100 – No exame ginecológico de rotina, é
possível afirmar que:

I. Teste de Schiller positivo: o colo se cora de
forma uniforme.

II. Teste de Schiller positivo: o colo não se cora de
forma uniforme.

III. Teste de Schiller negativo: o colo se cora de
forma uniforme.

IV. Teste de Schiller negativo: o colo não se cora de
forma uniforme.

V. Teste de Whiff com odor semelhante a peixe é
indicativo de vaginose bacteriana.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e III.
B) Apenas II e IV.
C) Apenas I, III e V.
D) Apenas II, III e V.
E) Apenas II, IV e V.
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