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EXAME AMRIGS/ACM 2016

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das
provas e das normas que regem o Exame AMRIGS e ACM.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente
devem permanecer em posse do candidato caneta de material transparente esferográfica de cor azul ou
preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não
permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão do candidato.

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

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

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.

6. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala a Grade de Respostas devidamente
preenchida, a Pesquisa de Satisfação e a Prova, caso deixe o local de prova antes das 4h de início da
prova.

7. Os candidatos que deixarem o local de provas antes do tempo previsto poderão levar consigo a capa
da prova, que contém, no verso, um espaço para anotação dos gabaritos. Será disponibilizado no site
da AMRIGS e ACM a prova padrão.

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a
Ata de Prova.

9. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.

10. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados em data, horário e local descritos no
Cronograma de Execução desse Processo Seletivo.

12. Certifique-se de que este caderno contém 100 (cem) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da
sala a sua substituição.

Boa prova!

RESIDÊNCIA COM ACESSO DIRETO E AUTOAVALIAÇÃO



Espaço para anotação dos gabaritos
Questão Gabarito Questão Gabarito Questão Gabarito Questão Gabarito

01 26 51 76

02 27 52 77

03 28 53 78

04 29 54 79

05 30 55 80

06 31 56 81

07 32 57 82

08 33 58 83

09 34 59 84

10 35 60 85

11 36 61 86

12 37 62 87

13 38 63 88

14 39 64 89

15 40 65 90

16 41 66 91

17 42 67 92

18 43 68 93

19 44 69 94

20 45 70 95

21 46 71 96

22 47 72 97

23 48 73 98

24 49 74 99

25 50 75 100
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QUESTÃO 01 – Analise as seguintes assertivas
em relação à doença pulmonar obstrutiva
crônica:

I. É uma doença passível de prevenção e
tratamento com efeitos extrapulmonares
significativos que podem contribuir para a
gravidade em pacientes individuais.

II. A limitação ao fluxo aéreo é geralmente
progressiva e associada a uma resposta
inflamatória anormal dos pulmões a
partículas ou gazes nocivos.

III. O seu componente pulmonar é
caracterizado por limitação ao fluxo aéreo,
que é totalmente reversível.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa
INCORRETA em relação à fibrilação atrial.

A) É a arritmia sustentada mais comum na
atenção primária.

B) Sua frequência está diretamente relacionada
com o aumento da idade.

C) É uma arritmia supraventricular em que
ocorre uma completa desorganização na
atividade elétrica ventricular.

D) Pode apresentar repercussão hemodinâmica
e complicações sérias.

E) Os fatores de risco podem ser doenças
estruturais do coração ou isquêmicas.

QUESTÃO 03 – Analise as seguintes assertivas
sobre a síndrome dispéptica:

I. O uso de medicamentos tamponados reduz
a incidência de úlcera péptica.

II. A endoscopia digestiva alta é o padrão-ouro
para o diagnóstico de lesões estruturais.

III. A malignidade é um achado comum em
pessoas com dispepsia.

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 ao carcinoma
basocelular, assinale a alternativa INCORRETA.

A) É um câncer proveniente das células
queratinizantes.

B) É um câncer raramente metastizante.
C) É a mais frequente neoplasia maligna do ser

humano.
D) Está relacionado com radiação ultravioleta.
E) É mais comum em pessoas acima de 50 anos.

QUESTÃO 05 – Analise as seguintes assertivas
sobre o hipotireoidismo:

I. Os exames da função tireoidiana definem o
diagnóstico de hipotireoidismo, e os demais
exames complementares podem auxiliar na
elucidação diagnóstica.

II. No hipotireoidismo primário, os níveis de
TSH encontram-se elevados e os de T4
Livre, diminuídos.

III. A dosagem de anti-TPO auxilia no
diagnóstico etiológico de hipotireoidismo
por tireoidite de Hashimoto.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 06 – Qual é a bactéria mais
frequente na otite externa aguda?

A) Streptococcus pyogenes.
B) Mycoplasma pneumoniae.
C) Pseudomonas aeruginosa.
D) Klebsiella pneumoniae.
E) Streptococcus pneumoniae.

QUESTÃO 07 – Analise as seguintes assertivas
em relação à hepatite C:

I. O anti-HCV leva de 4 a 24 semanas para se
tornar positivo.

II. O período de incubação é variável de 2 a 20
semanas.

III. O risco da forma fulminante é alto.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 08 – Em relação às demências,
assinale a alternativa INCORRETA.

A) O uso de medicamentos específicos não está
bem estabelecido.

B) O diagnóstico das demências é
essencialmente clínico.

C) Sintomas neuropsiquiátricos são comuns na
demência.

D) O miniexame do estado mental é um teste
pouco útil.

E) A avaliação de depressão é recomendável.

QUESTÃO 09 – Em relação à fibromialgia,
analise as assertivas abaixo:

I. Caracteriza-se pela presença de pelo menos
11 de 18 pontos dolorosos em localizações
anatômicas específicas.

II. Apresenta características associadas, como
ansiedade, dificuldades cognitivas, fadiga,
cefaleia, parestesias e distúrbios do sono.

III. Caracteriza-se por dor articular que
acomete bilateralmente as partes superior e
inferior do corpo por mais de três meses.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa
INCORRETA em relação à sífilis.

A) A sorologia troponêmica inclui o teste FTA-
Abs que é útil para o acompanhamento.

B) O VDRL passa a ser positivo após a segunda
semana do aparecimento do cancro duro.

C) Os títulos tendem a negativar após os nove
meses de tratamento.

D) Os testes não treponêmicos podem se
correlacionar com a atividade da doença.

E) Títulos baixos podem representar doença
muito recente ou muito antiga, tratada ou
não.

QUESTÃO 11 – Analise as seguintes assertivas
em relação aos transtornos de ansiedade:

I. O transtorno de estresse pós-traumático
constitui uma resposta retardada ou
protraída a uma situação ou a um evento
estressante de natureza excepcionalmente
ameaçadora ou catastrófica e provoca
sintomas evidentes de perturbação na
maioria dos indivíduos.

II. Os transtornos dissociativos caracterizam-
se por ataques recorrentes de uma
ansiedade grave, que ocorrem,
exclusivamente, em uma situação ou em
circunstâncias determinadas, mas que, de
fato, são imprevisíveis.

III. O transtorno de pânico caracteriza-se por
uma perda parcial ou completa das funções
normais de integração das lembranças, da
consciência, da identidade e das sensações
imediatas e do controle dos movimentos
corporais.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 12 – A manifestação clássica da
leptospirose grave é a síndrome de Weil,
caracterizada pela tríade de:

A) Hepatomegalia, esplenomegalia e
linfadenopatia.

B) Icterícia, insuficiência renal e hemorragias.
C) Hemorragia conjuntival, petéquias e mialgia.
D) Eritema macular, dor ocular e artralgia.
E) Exantema, cefaleia e diarreia.
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QUESTÃO 13 – Analise as seguintes assertivas
em relação ao tratamento das doenças
psiquiátricas:

I. Os antidepressivos tricíclicos apresentam
efeitos anticolinérgicos, tais como boca seca
e constipação, além de causarem sedação e
tonturas.

II. O carbonato de lítio geralmente é eficaz
para episódios de mania, hipomania e
depressão em pacientes bipolares.

III. Os inibidores seletivos da recaptação da
serotonina agem sobre poucos sistemas de
neurotransmissão.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 14 – Assinale a alternativa
INCORRETA em relação à Doença Renal Crônica
(DRC).

A) As principais causas da DRC são a
hipertensão arterial, a diabetes melito e as
glomerulopatias.

B) A creatinina sérica, isoladamente, é um
excelente marcador da função renal.

C) A excreção urinária anormal de albumina
pode ser de origem primária renal ou
sistêmica.

D) Nos estágios iniciais, a maioria dos pacientes
é assintomático ou apresenta sintomatologia
decorrente da doença de base.

E) Os inibidores da enzima conversora de
angiotensina e os bloqueadores dos
receptores da angiotensina são os fármacos
mais utilizados no tratamento da DRC.

QUESTÃO 15 – Analise as seguintes assertivas
em relação a vertigens e tonturas:

I. A labirintite acomete tanto o labirinto como
o nervo vestibular, podendo apresentar
hipoacusia e zumbido.

II. A síndrome de Ménière caracteriza-se por
crises recorrentes de vertigem, sem
zumbido, hipoacusia e plenitude aural.

III. As vestibulopatias centrais são distúrbios
recorrentes do órgão vestibular na orelha
interna até a entrada do nervo vestibular no
tronco encefálico.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 16 – Assinale a alternativa correta
sobre o diagnóstico de Insuficiência Cardíaca
(IC).

A) O eletrocardiograma não auxilia na
identificação etiológica, pois não existem
alterações típicas de IC.

B) A radiografia de tórax não é empregada no
diagnóstico inicial, mas, sim, na identificação
de descompensações clínicas.

C) A congestão pulmonar pode ser identificada
por taquipneia, hipoxemia, estertores
pulmonares e derrame pleural.

D) Turgência jugular visível com decúbito de 45
graus indica uma pressão arterial central
elevada.

E) A hiponatremia é um achado raro em IC e
está associada à gravidade da doença.
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QUESTÃO 17 – Analise as seguintes assertivas
em relação à raiva humana:

I. A história vacinal do animal agressor
constitui elemento suficiente para a
dispensa da indicação da profilaxia da raiva
humana.

II. Em caso de acidente por vacina antirrábica
de vírus vivo, o paciente deve receber
esquema completo (soro + vacina).

III. Indica-se o uso de soro antirrábico para os
pacientes considerados imunizados por
esquema profilático anterior, exceto nos
casos de paciente imunodeprimido ou em
caso de dúvidas sobre o esquema profilático
anterior.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 18 – Em relação à anemia de doença
crônica, assinale a alternativa INCORRETA.

A) É uma das causas mais comuns de anemia e
ocorre em associação a estados inflamatórios
agudos e crônicos.

B) Na maioria dos casos, a anemia é leve,
normocítica e normocrômica, podendo haver
microcitose em até 30% dos casos.

C) O diagnóstico baseia-se na redução dos
estoques de ferro, medido através da
ferritina sérica e na redução do ferro sérico.

D) Várias condições clínicas podem precipitar
esse quadro, como doenças reumatológicas,
neoplasias, insuficiência cardíaca, etc.

E) O aumento das citocinas inflamatórias pode
inibir diretamente a eritropoese, interferindo
na produção e ação da eritropoetina.

QUESTÃO 19 – A medida do nível plasmático
de qual dos agentes listados abaixo NÃO está
indicada para o manejo adequado da
intoxicação?

A) Acetaminofeno.
B) Fenobarbital.
C) Lítio.
D) Ferro.
E) Atropina.

QUESTÃO 20 – No adulto, a incontinência
urinária por extravasamento ocorre:

A) Quando existe a hiperatividade do músculo
detrusor.

B) Pelo fechamento incompleto do esfíncter da
uretra.

C) Pela contração involuntária do músculo
detrusor.

D) Pelo esforço físico e após episódio de
urgência.

E) Quando a pressão intravesical é maior do que
a pressão na uretra.

QUESTÃO 21 – Cerca de 1% das gestantes
necessita de procedimentos cirúrgicos não
obstétricos. Analise abaixo as desvantagens da
realização de procedimentos abdominais por
videolaparoscopia, durante a gestação, em
relação aos procedimentos por laparotomia:

I. Aumento da hipoventilação materna no pós-
operatório.

II. Diminuição do fluxo sanguíneo uterino.
III. Aumento do risco de acidose fetal.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 22 – Sobre a Hemorragia Digestiva
Alta, que é uma das emergências médicas mais
comuns e também uma das complicações mais
graves em pacientes internados e criticamente
enfermos, assinale a alternativa correta.

A) Apesar dos avanços terapêuticos das últimas
décadas, a taxa de mortalidade tem se
mantido entre 6-10%.

B) Em nosso meio, Mallory-Weiss pode ser a
causa em até 40% dos pacientes.

C) Transfusão de mais de 3 unidades é fator de
risco de ressangramento e mortalidade.

D) Mesmo pacientes considerados de baixo risco
devem ser internados para tratamento.

E) Varizes esofagogástricas com sangramento
ativo devem ser tamponadas com balão por,
no máximo, 48h.
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QUESTÃO 23 – Avaliando a aplicabilidade
clínica do antígeno carcinoembrionário, é
correto afirmar que:

A) Os níveis de alteração do marcador
encontrados no pré-operatório não têm
correlação com as taxas de recidiva tumoral.

B) Dosagens de controle do CEA não têm
correlação direta com o prognóstico do
paciente.

C) Há recomendação de dosagem do marcador
em exames gerais de saúde em pacientes
acima de 70 anos.

D) Nos controles pós-operatórios, níveis
alterados têm mais correlação com
metástases hepáticas e pulmonares do que
com metástases em retroperitônio.

E) Achados de níveis de CEA em faixa
intermediária podem ser encontrados em
portadores de patologias benignas, como
doença inflamatória intestinal, cirrose
hepática, doença pulmonar obstrutiva crônica
e em usuários de tabaco.

QUESTÃO 24 – Em relação à Estenose
Hipertrófica do Piloro, analise as assertivas
abaixo:

I. Das patologias cirúrgicas, é a causa mais
comum de vômitos em recém-nascidos e
lactentes.

II. Os vômitos são em jato e biliosos.
III. Ao exame físico, o piloro hipertrófico pode

ser palpado em menos de 50% dos casos.

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 25 – São indicações absolutas para
realização de colecistectomia em pacientes com
colelitíase assintomática:

I. Vesícula biliar em porcelana.
II. Cálculo associado a pólipo.

III. Cálculo maior que 3 cm.

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 26 – Assinale a alternativa correta
em relação à Apendicite Aguda no paciente
idoso.

A) A intensidade da dor abdominal é geralmente
maior do que nos pacientes jovens, devido às
condições clínicas do paciente.

B) A perfuração do apêndice é mais frequente,
ocorrendo em até 50% dos pacientes com
mais de 65 anos.

C) As taxas de complicações são as mesmas dos
pacientes jovens.

D) A avaliação laboratorial aponta para maior e
mais precoce leucocitose nos pacientes
idosos.

E) A apendicectomia laparoscópica em idosos
não reduz o tempo de internação.

QUESTÃO 27 – Em relação às hérnias da região
inguinal, é correto afirmar que:

A) A percepção de volume inguinal
acompanhada de dor moderada à intensa é o
achado mais comum nos pacientes
portadores de hérnias inguinais.

B) Tanto as hérnias inguinais quanto as femorais
são mais comuns no lado direito.

C) As hérnias inguinais diretas apresentam
maior incidência de estrangulamento em
relação às indiretas, mas estrangulam menos
que as hérnias femorais.

D) As hérnias com técnica de reparo anatômico
têm usualmente menor recorrência do que as
com reparos sem tensão.

E) O uso de próteses na correção de hérnias
inguinais aumenta o risco de infecção e torna
obrigatório o uso de antibioticoprofilaxia.

QUESTÃO 28 – Podem ser causa de febre no
pós-operatório, em geral:

I. Infecção de trato urinário.
II. Traqueobronquite.

III. Infarto do miocárdio.

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.
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QUESTÃO 29 – Em relação às hérnias inguinais
no idoso, analise as assertivas abaixo:

I. Hérnias assintomáticas podem ser
observadas pelo baixo risco de
encarceramento.

II. Idosos podem ser operados sem uso de tela
pela baixa recidiva.

III. Devem ser operados por via aberta pelo alto
risco do pneumoperitônio da cirurgia
laparoscópica.

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 30 – Qual o melhor tratamento de
abscesso pélvico, em mulheres, pós-
apendicectomia?

A) Antibioticoterapia e acompanhamento clínico.
B) Abordagem videolaparoscópica com lavagem

da cavidade, sem colocação de drenos.
C) Laparotomia com lavagem e colocação de

dreno de aspiração contínua.
D) Drenagem por via vaginal, orientada por

ecografia.
E) Laparotomia com lavagem e colocação de

dreno do tipo Penrose.

QUESTÃO 31 – O manejo inicial de paciente
com diagnóstico de pancreatite aguda biliar
deve ser:

A) Videocolecistectomia nas primeiras 24h, com
exploração cirúrgica das vias biliares.

B) Papilotomia endoscópica nas primeiras 48h e
colecistectomia antes da alta hospitalar.

C) Papilotomia endoscópica nas primeiras 24h e
colecistectomia após 90 dias.

D) Colecistectomia nas primeiras 24h, seguida
de papilotomia endoscópica após
estabilização clínica.

E) Tratamento clínico e colecistectomia após 30
dias.

QUESTÃO 32 – Qual a melhor conduta na
prevenção dos fenômenos tromboembólicos dos
membros inferiores no pós-operatório de
cirurgias de grande porte?

A) Fazer o paciente sentar precocemente, ação
eficaz de prevenção da trombose venosa
profunda pós-operatória.

B) O uso de heparina de baixo peso molecular
tem o ajuste de dose baseado na dosagem de
Tempo de Tromboplastina Parcial.

C) Heparina de baixo peso molecular é mais
efetiva na prevenção da trombose venosa
profunda do que métodos mecânicos, no pós-
operatório.

D) Uso de bombas de retorno venoso não tem
comprovação de eficácia na prevenção de
trombose venosa profunda.

E) O uso de 5.000 unidades de heparina não
fracionada por via subcutânea de 8/8 horas
ou de 12/12 horas deve ser definido pelo
cálculo do IMC (índice de massa corporal) do
paciente, na profilaxia perioperatória da TVP.

QUESTÃO 33 – Analise as assertivas abaixo em
relação aos pólipos de vesicular biliar
identificados por ultrassonografia:

I. Pólipos com mais de 1 cm e idade superior
a 60 anos são fatores de risco associados a
maior incidência de malignidade.

II. Pacientes com pólipos múltiplos de qualquer
diâmetro, mesmo que sem sintomas,
devem ser submetidos à colecistectomia
videolaparoscópica.

III. Pacientes com pólipos com grande suspeita
de malignidade devem ser submetidos à
colecistectomia por via aberta.

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.
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QUESTÃO 34 – Analise as assertivas abaixo
referentes às hérnias umbilicais:

I. Ascite incontrolável é indicação de correção
cirúrgica, pelo risco de ruptura espontânea.

II. O uso de telas é recomendado na correção
da maioria das hérnias umbilicais.

III. Pequenas hérnias umbilicais, ainda que
assintomáticas, devem ser corrigidas pelo
risco de estrangulamento.

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 35 – Analise as situações abaixo
verificando se constituem indicação cirúrgica no
abdome agudo:

I. Dosagem de bilirrubinas no Lavado
Peritoneal Diagnóstico em nível superior à
dosagem sanguínea.

II. Hemorragia digestiva com necessidade de
transfusão de 3 unidades de sangue, sem
estabilização hemodinâmica.

III. Pressão intra-abdominal maior que
30 mmHg.

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 36 – Em termos de prevenção e
tratamento do câncer de mama, analise as
assertivas abaixo:

I. O risco de surgimento de câncer de mama
é maior com o aumento da faixa etária.

II. Mamografia com BI-RADS 3 sugere lesão
provavelmente benigna, porém com
recomendação de reavaliação em curto
prazo.

III. Nódulos de necrose gordurosa pós-
traumáticos na mama têm elevado
potencial de transformação maligna.

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 37 – Analise as assertivas abaixo em
relação aos curativos de ferimentos da
superfície corporal:

I. São uma barreira de proteção da área
afetada em relação à contaminação
bacteriana.

II. Devem evitar a oclusão de todas as áreas
de recesso, mas permitir a coleta de
secreções.

III. Contribuem para regressão do edema da
área afetada.

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.
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QUESTÃO 38 – Em relação à formação de
urolitíase, analise as assertivas abaixo:

I. Formação de cálculos de oxalato de cálcio
puro independem do pH urinário.

II. Cálculos de ácido úrico puro são
radiotransparentes.

III. Obesidade, alta ingestão de vitamina C e
história de ressecção intestinal são fatores
de risco para formação de cálculos.

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 39 – Analise as assertivas abaixo
relativas à diverticulite:

I. Na suspeita de quadro agudo, a
colonoscopia é o exame indicado.

II. Abscesso é a complicação mais comum.
III. Quadros de diverticulite leve podem ser

tratados em nível ambulatorial.

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 40 – Podem ser causa de obstrução
intestinal:

I. Cálculo biliar (íleo biliar).
II. Endometriose.

III. Doença de Crohn.

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 41 – Paciente primigesta de 32 anos,
com gestação de 29 semanas e 6 dias, sem
intercorrências até então, vem encaminhada à
emergência obstétrica pelo pré-natalista por ter
apresentado elevação dos níveis tensionais na
consulta de pré-natal. Assintomática,  pressão
arterial de 145/90 em repouso, mantém
variação de pressão arterial sistólica entre 138-
145 mmHg e variação de pressão arterial
diastólica entre 80-95 mmHg. Altura uterina de
22 cm, batimentos cardíacos fetais de 148 bpm,
dinâmica uterina ausente. Os exames
solicitados na emergência mostraram relação
proteinúria/creatinúria 0,56; ácido úrico 5,0
mg/dL; plaquetas 167.000/mm3; TGO 28UI;
LDH 240UI/L. Ecografia obstétrica com
crescimento fetal abaixo do percentil 10. Com
base nessas informações, qual o diagnóstico
dessa paciente?

A) Hipertensão transitória da gestação.
B) Pré-eclâmpsia grave.
C) Pré-eclâmpsia leve.
D) HAS crônica.
E) Gestação com evolução normal.

QUESTÃO 42 – Sobre a Infecção do Trato
Urinário (ITU) na gestação, analise as assertivas
abaixo:

I. O tabagismo é considerado fator de risco
para a bacteriúria assintomática.

II. O uso de dose única de
fosfomicinatrometamol é uma opção
terapêutica no tratamento da ITU baixa.

III. Nos casos de pielonefrite aguda, o agente
etiológico mais comum é a Escherichia coli.

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.
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QUESTÃO 43 – Sobre a toxoplasmose na
gestação, assinale a alternativa correta.

A) O risco de contaminação fetal será menor
quando a infecção materna ocorrer no final
da gestação.

B) A avidez da IgG para toxoplasmose é
inversamente proporcional ao tempo de
infecção materna.

C) A positividade da IgM pode persistir por mais
de um ano.

D) A espiramicina é a opção terapêutica de
escolha para o tratamento da infecção fetal
pelo toxoplasma.

E) É comum a reativação da infecção latente em
pacientes imunocompetentes.

QUESTÃO 44 – São indicações absolutas de
cesariana, EXCETO:

A) Placenta prévia oclusiva.
B) Situação transversa.
C) Herpes genital ativo.
D) Descolamento prematuro de placenta.
E) Procidência de cordão.

QUESTÃO 45 – Sobre o tratamento da sífilis na
gestação, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Em gestantes não tratadas, a maioria dos
recém-nascidos estarão infectados.

B) A penicilina é a única droga capaz de prevenir
a transmissão vertical.

C) O tratamento realizado ou finalizado no
período menor que 30 dias antes do parto é
considerado inadequado.

D) O tratamento via oral alternativo para o
parceiro deve durar 15 dias na doença
recente e 30 dias na sífilis tardia.

E) O surgimento da reação de Jarisch-
Herxheimer determina a interrupção do
tratamento.

QUESTÃO 46 – Sobre as recomendações para
o manejo ativo do terceiro período do parto,
analise as assertivas abaixo:

I. O manejo ativo auxilia na redução dos casos
de hemorragia puerperal.

II. O uso de 10 UI de ocitocina IM logo após o
desprendimento do ombro do recém-
nascido é uma das recomendações
preconizadas.

III. A tração do cordão umbilical, mesmo
quando controlada e associada à
contrapressão no corpo uterino logo acima
da sínfise púbica, não faz parte das
recomendações preconizadas pelo risco de
inversão uterina e ruptura do cordão.

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 47 – Paciente G3P2, com idade
gestacional de 37 semanas, vem trazida à
emergência obstétrica com quadro de
sangramento vaginal discreto e dor abdominal
intensa. Ao exame, encontra-se com pressão
arterial de 90/60 mmHg, frequência cardíaca de
110 bpm, dinâmica uterina de 6 contrações em
10 min e hipertonia uterina leve, ausculta fetal
com 165 bpm. Qual o diagnóstico mais
provável?

A) Descolamento prematuro de placenta.
B) Placenta prévia.
C) Ruptura de vasa prévia.
D) Ruptura uterina.
E) Ruptura de seio marginal.

QUESTÃO 48 – Para definir a sua conduta na
assistência da paciente da questão anterior,
qual das alternativas abaixo está indicada na
sequência?

A) Toque vaginal.
B) Monitorização cardíaca fetal.
C) Ecografia.
D) Hemograma.
E) Provas de coagulação.
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QUESTÃO 49 – Dentre as situações abaixo, em
qual NÃO é recomendada a profilaxia para
infecção por streptococcus do grupo B (SGB)
intraparto?

A) Gestante com 35 semanas de gestação em
trabalho de parto, sem pesquisa de SGB.

B) Gestante com 38 semanas de gestação, com
filho com histórico de infecção neonatal por
SGB.

C) Gestante a termo com infecção urinária por
SGB no segundo trimestre e urocultura de
controle negativa, sem pesquisa de SGB.

D) Gestante com 39 semanas e amniorrexe há
20 horas, com cultura para SGB negativa.

E) Gestante com 39 semanas de gestação e com
temperatura axilar de 38ºC intraparto, sem
pesquisa de GBS.

QUESTÃO 50 – Analise as assertivas abaixo
sobre a avaliação e o manejo de paciente com
diabetes tipo I que busca aconselhamento pré-
concepcional:

I. Controle glicêmico intensivo com valores da
glico-hemoglobina de até 7% são
considerados aceitáveis.

II. Prescrição de ácido fólico (0,4 mg/dia) por,
no mínimo, um mês antes da concepção.

III. Avaliação de fundo de olho, da função
tireoidiana, da função renal e
eletrocardiograma (repouso e esforço).

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 51 – São considerados fatores de
proteção para o câncer de endométrio, EXCETO:

A) Multiparidade.
B) Uso de anticoncepcionais orais combinados.
C) Uso de tamoxifeno.
D) Tabagismo.
E) Terapia de reposição hormonal combinada.

QUESTÃO 52 – Em relação à infecção por
Herpes Simples (HSV) 1 e 2, assinale a
alternativa INCORRETA.

A) É a doença sexualmente transmissível
ulcerativa mais frequente.

B) É uma doença recorrente e incurável.
C) A primoinfecção costuma ser mais intensa e

prolongada nos casos de HSV 2.
D) O tratamento tópico é menos efetivo.
E) Nos casos de recidivas frequentes, o

tratamento supressivo não provoca
alterações de função renal ou de função
hepática.

QUESTÃO 53 – Paciente com 42 anos, Gesta 4
Para 4, baixo nível socioeconômico, tabagista,
vem à consulta com resultado de biópsia de colo
uterino, que foi realizada por ter apresentado
lesão intraepitelial de alto grau no citopatológico
de colo de útero. O resultado da biópsia
confirmou o diagnóstico de lesão intraepitelial
de alto grau - NIC III. Paciente em uso de
anticoncepcional hormonal combinado oral
como método contraceptivo. Apresenta, ainda,
diagnóstico de hipertensão arterial crônica, com
uso irregular de anti-hipertensivo. Considerando
os dados apresentados, qual das opções abaixo
é indicada para o tratamento dessa paciente?

A) Cauterização do colo uterino.
B) Conização a frio.
C) Histerectomia total.
D) Pan-histerectomia.
E) Cirurgia de Wertheim-Meigs.

QUESTÃO 54 – Paciente com 50 anos, em uso
de tamoxifeno para tratamento de câncer de
mama, vem à consulta com queixa de fogachos
intensos. Dentre as alternativas abaixo, qual é a
mais segura e eficaz para essa paciente?

A) Paroxetina.
B) Fluoxetina.
C) Estradiol transdérmico.
D) Venlafaxina.
E) Tibolona.
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QUESTÃO 55 – Dentre os progestágenos
presentes nos anticoncepcionais hormonais
combinados orais abaixo, qual apresenta o
menor risco para a ocorrência de Trombose
Venosa Profunda (TVP)?

A) Levonorgestrel.
B) Gestodeno.
C) Desogestrel.
D) Ciproterona.
E) Drosperinona.

QUESTÃO 56 – Sobre os anticoncepcionais
hormonais combinados orais, assinale a
alternativa INCORRETA.

A) Diminuem a mortalidade por câncer
ovariano.

B) Podem ser empregados em pacientes com
diagnóstico de síndrome antifosfolípide
(categoria 2 dentre os critérios de
elegibilidade da OMS).

C) Tem a sua concentração diminuída com o uso
concomitante de carbamazepina, fenitoína e
topiramato.

D) A maioria das falhas ocorre por irregularidade
na tomada ou má absorção do fármaco.

E) O efeito progestacional é o predominante.

QUESTÃO 57 – Na terapêutica do sangramento
uterino disfuncional, assinale a alternativa que
proporciona o maior percentual de redução de
perda sanguínea.

A) DIU de levonorgestrel.
B) Noretisterona.
C) Ácido tranexâmico.
D) AINEs.
E) Anticoncepcional oral combinado.

QUESTÃO 58 – Assinale a alternativa
INCORRETA sobre a Vaginose Bacteriana (VB).

A) Pacientes com VB assintomáticas somente
necessitam de tratamento se forem
submetidas a procedimentos ginecológicos
invasivos.

B) Não é considerada uma doença sexualmente
transmissível.

C) Facilita a aquisição de doenças sexualmente
transmissíveis.

D) Os regimes de tratamento em dose única ou
por sete dias têm a mesma eficácia.

E) Metronidazol e clindamicina são opções
terapêuticas.

QUESTÃO 59 – Analise as assertivas abaixo
sobre o câncer de mama na gestação:

I. A principal causa de mau prognóstico é o
retardo no diagnóstico.

II. A quimioterapia é contraindicada no
primeiro trimestre.

III. Os receptores hormonais costumam ser
negativos.

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 60 – Analise as seguintes assertivas
sobre a menopausa precoce:

I. É a falência ovariana hipergonadotrófica
que ocorre antes dos 40 anos.

II. Pode estar relacionada a causas genéticas e
a doenças autoimunes.

III. Há consenso sobre os benefícios da terapia
de reposição hormonal.

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 61 – A sepse neonatal é uma
síndrome caracterizada por sinais de infecção,
acompanhada por bacteremia. Qual das
alternativas abaixo está correta em relação a
esse diagnóstico nesse período da vida?

A) Distúrbio respiratório no recém-nascido a
termo com sepse precoce é um achado não
usual.

B) A ocorrência de meningite é superior na
sepse precoce quando comparada a sepse
tardia.

C) Sinais sugestivos de envolvimento das
meninges como rigidez de nuca e fontanela
abaulada são tardios nas meningites
neonatais.

D) A sepse precoce ocorre nas primeiras 72
horas de vida, sendo relacionada
principalmente a fatores do recém-nascido.

E) O tratamento da sepse precoce no recém-
nascido deve incluir, de imediato, terapia
antibacteriana, antifúngica e antiviral.
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QUESTÃO 62 – Lactente, 45 dias de vida,
apresenta quadro de colestase desde a segunda
semana de vida.  A possibilidade de atresia de
vias biliares deve ser afastada o mais
rapidamente possível.  Qual dos achados a
seguir exclui temporariamente esse
diagnóstico?

A) Baço palpável.
B) Icterícia com hiperbilirrubinemia direta.
C) Ganho ponderal adequado.
D) Presença de fezes coradas.
E) Presença de colúria.

QUESTÃO 63 – Lactente, 6 meses de idade,
apresenta diarreia há 24 horas.  Ao exame, tem
discreta enoftalmia, mucosas levemente
ressecadas e diminuição da diurese.  Turgor e
elasticidade da pele estão normais e
extremidades tem enchimento capilar de 3
segundos.  O tratamento inicial indicado para
reidratação é:

A) Cloreto de sódio 0,9% por via endovenosa.
B) Cloreto de sódio 0,45% por via endovenosa.
C) Solução glicofisiológica 1:1 por via

endovenosa.
D) Terapia de reidratação oral.
E) Terapia de reidratação por sonda

nasogástrica com solução de reidratação oral.

QUESTÃO 64 – Em relação aos quadros de
pneumonia bacteriana típica em lactentes,
analise as seguintes assertivas:

I. A ausculta respiratória pode ser normal nos
quadros iniciais.

II. Geralmente, estão presentes febre,
prostração e taquipneia.

III. Palidez cutânea pode anteceder a cianose
na presença de hipoxemia.

IV. A presença de estridor inspiratório
determina o diagnóstico.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 65 – Em relação à varicela, analise
as assertivas abaixo:

I. A transmissão pode já acontecer três dias
antes do início do exantema.

II. O período de incubação usualmente é de 14
dias, podendo variar de 10 a 21 dias.

III. As lesões de pele iniciam habitualmente nas
extremidades disseminando, após, para
face e tronco.

IV. As lesões têm, como evolução, vesículas e
crostas.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 66 – Considerando-se a associação
entre vitamina e possível manifestação clínica
de sua deficiência, analise as seguintes
assertivas, assinalando V, se verdadeiras, ou F,
se falsas.

(  ) Piridoxina – convulsões.
(  ) Riboflavina – glossite com língua lisa.
(  ) Tiamina – neurite periférica.
(  ) Vitamina E – anemia macrocítica e

plaquetopenia.

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

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

QUESTÃO 67 – Crianças com paralisia cerebral
frequentemente têm diagnóstico de constipação
intestinal crônica e necessitam tratamento
medicamentoso. Qual dos laxantes a seguir está
contraindicado?

A) Lactulose.
B) Hidróxido de magnésio.
C) Óleo mineral.
D) Polietilenoglicol.
E) Prelaks lactulose.
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QUESTÃO 68 – Em relação à pneumonia por
Mycoplasma pneumoniae e Chlamydia
pneumoniae, qual das características abaixo é
indicativa de infecção por esses agentes?

A) Faixa etária de maior incidência, entre 1 e 4
anos de idade.

B) Febre elevada.
C) Presença de derrame pleural.
D) Tosse seca importante.
E) Presença de pneumatoceles na radiografia de

tórax.

QUESTÃO 69 – Dentre os aspectos clínicos
abaixo, qual é característico da crise convulsiva
febril?

A) Maior incidência nos primeiros seis meses de
vida.

B) Pela sua curta duração, não necessita
tratamento.

C) Pelo seu caráter benigno, não necessita
tratamento.

D) É tônico-clônica generalizada.
E) Pelo seu caráter benigno, não tem

complicações cognitivas.

QUESTÃO 70 – Acetaminofen é um analgésico
e antitérmico amplamente utilizado na faixa
etária pediátrica.  Qual é o antídoto que deve
ser empregado nos casos de intoxicação?

A) Naloxone.
B) Prostigmine.
C) N-acetilcisteína.
D) Sulfato de atropina.
E) Flumazenil.

QUESTÃO 71 – Adolescente de 14 anos, sexo
feminino, comparece a uma consulta de rotina.
Não apresenta queixas e, ao inquérito
alimentar, responde que é vegetariana estrita
há dois anos.  A paciente deve ser orientada
quanto ao risco de deficiência principalmente
de:

A) Vitamina C e zinco.
B) Vitamina E e selênio.
C) Vitamina B1 e cálcio.
D) Vitamina B12 e ferro.
E) Vitamina D e magnésio.

QUESTÃO 72 – Analise as seguintes assertivas
em relação à infecção materna e a
amamentação:

I. A toxoplasmose não contraindica a
amamentação.

II. Mãe com tuberculose ativa em fase de
transmissibilidade deve suspender a
amamentação por duas semanas após início
do tratamento.

III. Mãe HbsAg positivo não contraindica a
amamentação.

IV. Mãe portadora de citomegalovírus antes do
parto pode amamentar seu recém-nascido
a termo.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 73 – Sobre a alimentação
complementar na criança, analise as seguintes
assertivas:

I. A alimentação da família deve ser verificada
para adequação.

II. O início deve ser aos 6 meses de idade.
III. O ovo pode ser introduzido aos 6 meses de

idade.
IV. A primeira introdução deve ser de suco de

frutas em substituição a primeira mamada
da manhã.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 74 – Qual das características a
seguir é compatível com o diagnóstico de
síndrome nefrótica por lesões mínimas?

A) Hematúria maciça e persistente.
B) Glicosúria maciça e persistente.
C) Hipocomplementemia.
D) Início entre 1 e 6 anos de idade.
E) Hipervolemia.
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QUESTÃO 75 – Em relação ao tratamento da
glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica:

I. O repouso absoluto no leito só é indicado
para pacientes com hipertensão arterial
e/ou congestão circulatória.

II. Quando constatadas as primeiras
manifestações renais, comumente, a
infecção que a antecedeu não está mais
presente.

III. Nos casos graves com insuficiência cardíaca
congestiva, os digitálicos têm indicação
imediata.

IV. O tratamento antiestreptocócico com
penicilina não modifica o curso agudo da
doença.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 76 – Recém-nascido a termo, parto
cesário, peso ao nascimento: 3.170 kg.  Com 25
dias de vida, vem apresentando, segundo a
mãe, intolerância à luz, lacrimejamento,
irritabilidade e agitação com movimentos da
cabeça.  O pediatra deve estar atento para a
possibilidade diagnóstica de:

A) Glaucoma.
B) Uveíte.
C) Retinoblastoma.
D) Conjuntivite por Chlamydia trachomatis.
E) Estrabismo.

QUESTÃO 77 – Deve-se suspeitar de
persistência do canal arterial em recém-nascido
pré-termo que apresenta:

A) Pulsos finos.
B) Sopro sistólico ejetivo geralmente

intermitente.
C) Pressão arterial convergente.
D) Bradicardia refratária à atropina.
E) Hipoxemia grave com saturação de oxigênio

normal.

QUESTÃO 78 – São achados no exame
radiológico do tórax em recém-nascido pré-
termo com suspeita de doença da membrana
hialina:

I. Hipotransparência.
II. Hiperinsuflação nas bases.

III. Hipoaeração difusa.
IV. Opacificações grosseiras e irregulares.

Quais estão corretos?

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

QUESTÃO 79 – Em relação à avaliação do
crescimento de uma criança, é correto afirmar
que:

A) O déficit no índice peso/altura indica um
processo biológico de comprometimento
recente do crescimento.

B) O uso isolado do índice peso/altura tem o
inconveniente de não diagnosticar uma
criança desnutrida crônica.

C) Para crianças nascidas pré-termo, é
recomendado o conceito de idade gestacional
corrigida até os 12 meses de idade
cronológica.

D) Valores superiores ao esperado do índice
perímetro cefálico/idade pode ser resultado
do fechamento precoce das suturas.

E) Valores inferiores ao esperado do índice
perímetro torácico/idade pode ser resultado
de hidrocefalia.

QUESTÃO 80 – Qual das alternativas abaixo
está correta em relação ao diagnóstico do
refluxo gastroesofágico?

A) O diagnóstico é basicamente clínico.
B) A pHmetria esofagiana é considerada padrão-

ouro para o diagnóstico, detectando refluxos
ácidos e não ácidos.

C) A cintilografia é fundamental para a
identificação do retardo de esvaziamento
gástrico.

D) O estudo radiológico constrastado do
esôfago, estômago e duodeno (REED) tem
sensibilidade e especificidade elevadas.

E) O diagnóstico depende da sensibilidade
terapêutica aos medicamentos com ação
antiácida.
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QUESTÃO 81 – Analise as seguintes assertivas
em relação à especificidade:

I. É a proporção de pessoas com a doença que
têm um teste positivo.

II. Um teste altamente específico raramente é
positivo na ausência da doença.

III. Um teste muito específico é especialmente
útil quando o resultado do teste for
negativo.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 82 – O benefício terapêutico pode
ser avaliado por medidas relativas ou absolutas,
logo o Risco Relativo (RR) é:

A) A razão entre a incidência de eventos nos
tratados e nos não tratados.

B) A proporção relativa de eventos que deixam
de ocorrer com o tratamento.

C) A proporção absoluta de eventos que deixam
de ocorrer nos indivíduos tratados.

D) O número de indivíduos a serem tratados por
determinado tempo para causar um dano.

E) A proporção relativa de eventos adicionais
que acontecem com o tratamento.

QUESTÃO 83 – Analise as seguintes assertivas
em relação à epidemiologia clínica:

I. O objetivo da epidemiologia clínica é
desenvolver e aplicar métodos de
observação clínica que conduzam a
conclusões válidas, evitando enganos por
erros sistemáticos e aleatórios.

II. É uma abordagem importante para obter o
tipo de informação que os clínicos
necessitam para tomar boas decisões no
cuidado com o paciente.

III. A epidemiologia clínica é a ciência que faz
predições sobre pacientes individuais
utilizando a contagem de eventos clínicos
em grupos de pacientes distintos e valendo-
se de métodos científicos sólidos para
garantir que as predições sejam corretas.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 84 – Assinale a alternativa
INCORRETA em relação à prevalência.

A) É a fração de um grupo de pessoas que
possui uma condição ou desfecho clínico em
um dado ponto no tempo.

B) É medida através do levantamento de uma
população definida constituída de pessoas
com e sem a condição de interesse.

C) É a fração ou proporção de um grupo de
pessoas inicialmente livres do desfecho de
interesse e que o desenvolvem durante um
determinado período de tempo.

D) Qualquer fator que aumente a duração da
doença ou do achado clínico em um paciente
irá aumentar a probabilidade de aquele
paciente ser identificado em um estudo de
prevalência.

E) Os casos prevalentes são aqueles que
continuam afetados, se os pacientes se
curarem, morrerem de sua doença ou
deixarem a população sob estudo, eles não
mais serão um caso em um estudo de
prevalência.
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QUESTÃO 85 – Analise as seguintes assertivas
em relação à amamentação:

I. Sugar o peito é um excelente exercício para
o desenvolvimento da face da criança, ajuda
a desenvolver a fala e a ter uma boa
respiração.

II. Pode ser um método natural para evitar
uma nova gravidez nos primeiros 6 meses
desde que a mãe esteja amamentando
exclusivamente.

III. Ajuda o útero a recuperar seu tamanho
normal, diminuindo o risco de hemorragia e
de anemia após o parto.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 86 – Assinale a alternativa
INCORRETA em relação ao Código de Ética
Médica.

A) É vedado ao médico revelar fato de que tenha
conhecimento em virtude do exercício de sua
profissão, salvo por motivo justo, dever legal
ou consentimento, por escrito, do paciente.

B) É vedado ao médico revelar sigilo profissional
relacionado à paciente menor de idade,
inclusive a seus pais ou representantes
legais, desde que o menor tenha capacidade
de discernimento, salvo quando a não
revelação possa acarretar dano ao paciente.

C) É vedado ao médico fazer referência a casos
clínicos identificáveis, exibir pacientes ou
seus retratos em anúncios profissionais ou na
divulgação de assuntos médicos, em meios
de comunicação em geral, exceto com
autorização do paciente.

D) É vedado ao médico revelar informações
confidenciais obtidas quando do exame
médico de trabalhadores, inclusive por
exigência dos dirigentes de empresas ou de
instituições, salvo se o silêncio puser em risco
a saúde dos empregados ou da comunidade.

E) É vedado ao médico prestar informações a
empresas seguradoras sobre as
circunstâncias da morte do paciente sob seus
cuidados, além das contidas na declaração de
óbito.

QUESTÃO 87 – Analise as seguintes assertivas
em relação aos direitos da criança:

I. Ter acesso a serviços de saúde de qualidade
e receber gratuitamente as vacinas
indicadas no calendário básico de
vacinação.

II. Ter acesso à água potável e alimentação
adequada e ser acompanhada pelos pais
durante a internação em hospitais.

III. Ser registrada gratuitamente e realizar o
teste do pezinho, idealmente entre o 15º e
30º dia de vida.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 88 – Assinale a alternativa
INCORRETA em relação aos critérios para um
programa de rastreamento.

A) A doença deve representar um importante
problema de saúde pública que seja relevante
para a população, levando em consideração
os conceitos de magnitude, transcendência e
vulnerabilidade.

B) A história natural da doença ou do problema
clínico pode não ser bem conhecida, mas os
exames que detectam a condição clínica no
estágio assintomático devem estar
disponíveis.

C) Deve existir estágio pré-clínico
(assintomático) bem definido, durante o qual
a doença possa ser diagnosticada.

D) O benefício da detecção e do tratamento
precoce com o rastreamento deve ser maior
do que se a condição fosse tratada no
momento habitual de diagnóstico.

E) O custo do rastreamento e tratamento de
uma condição clínica deve ser razoável e
compatível com o orçamento destinado ao
sistema de saúde como um todo.
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QUESTÃO 89 – Analise as seguintes assertivas
em relação à saúde do idoso:

I. As ações de promoção e manutenção da
saúde consistem na aplicação de
modalidades de rastreamento e ações
terapêuticas com o objetivo de preservar a
saúde e a autonomia funcional do idoso.

II. O propósito da manutenção da saúde não é
apenas retardar ou prevenir doenças, mas
também otimizar a qualidade de vida, a
satisfação em viver e manter a
independência e produtividade.

III. A maioria das pessoas com mais de 60 anos
estão em boas condições de saúde, mas, ao
envelhecer, perdem a capacidade de
recuperar-se das doenças de forma rápida
ou completa.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 90 – Assinale a alternativa
INCORRETA em relação ao perfil de mortalidade
dos homens brasileiros.

A) As causas externas se mantêm como a
primeira causa de morte entre os adultos
jovens.

B) Os tumores mais prevalentes são os de cólon,
próstata e do estômago, seguidos dos de
traqueia, brônquio e pulmão.

C) Entre as causas externas, as agressões são
seguidas pelos acidentes associados ao
transporte e a lesões autoprovocadas.

D) Os homens morrem entre 5 e 7 anos antes
do que as mulheres em diferentes culturas,
com sistemas de saúde diferentes.

E) Na sua maioria, as mortes são evitáveis à
medida que costumam estar relacionadas a
comportamentos adotados.

QUESTÃO 91 – Analise as seguintes assertivas
em relação à saúde da criança:

I. A obesidade infantil e a má qualidade da
alimentação superaram a desnutrição como
problema de saúde das crianças.

II. A frequência das consultas de puericultura
deve acompanhar os riscos para cada
período de desenvolvimento.

III. A mortalidade infantil aumentou nas últimas
décadas, embora tivesse maior queda na
mortalidade pós-natal.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 92 – Analise as seguintes assertivas
em relação à saúde da mulher:

I. A Atenção Primária à Saúde, com serviços
integrados e não verticalizados, deve ser a
porta de entrada da mulher no sistema de
saúde do país.

II. O desenvolvimento de estratégias para
captação de mulheres envolve priorizar o
acesso para aquelas que nunca foram
examinadas, por meio da busca ativa ou da
demanda espontânea.

III. No Brasil, embora o aumento de acesso ao
exame preventivo tenha ocorrido, essa
medida não foi suficiente para reduzir a
tendência de mortalidade por câncer do colo
de útero.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 93 – Qual das alternativas abaixo
define melhor o conceito da Universalidade no
SUS?

A) O acesso aos serviços de saúde deve ser
garantido a toda população em condições de
igualdade, mas podendo haver uma
discriminação positiva em casos especiais,
em que a prioridade deve ser dada a quem
tem mais necessidades.

B) O atendimento deve incorporar um amplo
espectro de intervenções, articulando
prevenção, atendimento curativo e
reabilitação.

C) É a garantia de que todos os cidadãos devem
ter acesso aos serviços de saúde públicos e
privados conveniados, em todos os níveis dos
sistemas de saúde.

D) Os serviços de saúde precisam estar
organizados em níveis de complexidade
crescente, com tecnologia adequada para
cada nível, potencializando a resolutividade.

E) Pressupõe a existência de gestores em vários
níveis, mas a célula básica do sistema deve
ser o município, ficando para os Estados e
para a União os serviços de alta
complexidade tecnológica.

QUESTÃO 94 – Analise as seguintes assertivas
em relação à Atenção Primária:

I. É uma forma de organização dos serviços na
qual há uma porta de entrada ao sistema de
saúde, que se configura como espaço de
coordenação das respostas às necessidades
dos indivíduos, suas famílias e comunidade.

II. Um sistema de saúde desta natureza
precisa fomentar ações intersetoriais com
vistas à abordagem de outros
determinantes de saúde e equidade.

III. Em um sistema de saúde orientado pela
Atenção Primária, as unidades básicas e as
equipes de saúde constituem única porta de
entrada, o primeiro contato dos indivíduos,
das famílias e da população em geral com o
sistema de saúde.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 95 – São atributos específicos dos
serviços de Atenção Primária, EXCETO:

A) Primeiro contato.
B) Longitudinalidade.
C) Universalidade.
D) Integralidade.
E) Coordenação.

QUESTÃO 96 – Analise as seguintes assertivas
em relação às redes de atenção à saúde:

I. As redes de serviço de serviços integrais e
integrados são uma das principais
expressões operativas do enfoque da
Atenção Primária à Saúde.

II. As redes de atenção à saúde contribuem de
forma importante para a melhoria dos
resultados sanitários e econômicos dos
sistemas de atenção à saúde.

III. As redes de serviços integrais e integrados
constituem-se a partir de uma população,
uma estrutura operacional e um modelo de
atenção à saúde.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 97 – São atribuições principais do
médico na Equipe de Saúde da Família, EXCETO:

A) Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob
sua responsabilidade.

B) Participar do gerenciamento dos insumos
necessários para o adequado funcionamento
da UBS.

C) Realizar consultas clínicas e pequenos
procedimentos cirúrgicos.

D) Encaminhar, quando necessário, usuários a
outros pontos de atenção.

E) Realizar atividades programadas e de
atenção à demanda espontânea.
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QUESTÃO 98 – São efeitos e/ou indicações de
fisioterapia respiratória, EXCETO:

A) Aumento da turbulência nas vias aéreas e da
hiperventilação.

B) Melhora da força e coordenação dos músculos
da ventilação.

C) Prevenção de complicações pulmonares pós-
operatórias.

D) Manutenção e melhora da mobilidade do
tórax e da coluna torácica.

E) Reeducação de padrões respiratórios
ineficientes ou anormais.

QUESTÃO 99 – O uso de inibidores da enzima
conversora de angiotensina para evitar
insuficiência renal é um exemplo de prevenção:

A) Primária.
B) Secundária.
C) Terciária.
D) Quaternária.
E) Primordial.

QUESTÃO 100 – Analise as seguintes
assertivas em relação à prevenção no contexto
clínico:

I. O raciocínio utilizado na aplicação das
evidências para uma ação preventiva é
semelhante ao usado nas decisões
terapêuticas.

II. Prevenir doença ou complicação futura com
uma intervenção que pode induzir risco é
bem mais sério do que tratar sintomas com
uma intervenção que pode levar a efeitos
adversos.

III. Intervenções preventivas exigem
evidências mais sólidas para justificar seu
uso do que intervenções terapêuticas em
indivíduos sintomáticos que procuraram o
médico exatamente para alívio desses
sintomas.

Quais estão corretas?

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


