
 

 

1- Não é considerado tumor Peri ampular: 

 

A) Câncer do corpo do Pâncreas  

B) Câncer no colédoco terminal 

C) Câncer na papila 

D) Câncer no duodeno 

2- Em relação aos sarcomas de partes moles, é correto afirmar: 

 

A) Tabagismo é importante fator de risco 

B) Metástases em linfonodos são infrequentes 

C) Geralmente são tumores menores que 1 cm 

D) São tumores de crescimento lento e bom prognóstico 

 

3- Paciente de 57 anos apresenta parada de eliminação de gases e fezes. A palpação o 

abdômen é doloroso e apresenta-se distendido. A tomografia computadorizada mostra 

espessamento em parede do reto e grande distensão com níveis hidroaéreos em todo o 

colón, principalmente no ceco que apresenta diâmetro de 12 cm. O quadro é compatível 

com Síndrome de: 

 

A) Alça cega 

B) Alça aferente 

C) Alça eferente 

D) Alça Fechada  

 

 4- Dos tumores malignos de mama abaixo qual apresenta histologia mista, ou seja, epitelial e 

conjuntiva: 

A) Tumor Filoide maligno  

B) Carcinoma lobular infiltrante 

C) Angiossarcoma 

D) Carcinoma Medular  



 

5- Cromogranina A é importante no diagnóstico de: 

 

A) Sarcomas de partes moles 

B) Tumor de células da Granulosa 

C) Sarcoma ósseo 

D) Tumor neuro endócrino 

 

6- Um paciente do sexo masculino com 57 anos, apresentando icterícia ++++/4 e prurido 

intenso, a tomografia computadorizada mostra tumoração na cabeça do pâncreas com 5 cm, 

sendo indicado tratamento cirúrgico. Durante a laparotomia após criteriosa avaliação, foi 

realizado coledocojejunostomia em Y de Roux + gastrojejunostomia. Essa cirurgia é 

considerada: 

 

A) Citoredutora 

B) Curativa 

C) Paliativa 

D) Diagnostica 

7- O tratamento de urgência indicado para um pneumotórax hipertensivo é: 

 

A) Intubação e ventilação com pressão positiva 

B) Toracotomia imediata 

C) Punção com agulha e aspiração do ar  

D)  Broncofibroscopia 

8- Qual o melhor tratamento para um paciente portador de Adenocarcinoma gástrico 

localizado no fundo, sem evidencia de metástases? 

 

A) Gastrectomia subtotal 

B) Gastrectomia total com linfadenectomia 

C) Quimioterapia e Radioterapia 

D) Gastroenteroanastomose 



 

 

9- Dentre as lesões de colón e reto citada abaixo, a que apresenta o maior potencial de 

malignização é: 

 

A) Adenoma Tubular 

B) Adenoma túbulo viloso 

C) Harmatoma colonico 

D) Adenoma viloso 

 

10- É a principal causa de Pneumoperitôneo: 

 

A) Ulcera perfurada 

B) Colite ulcerativa  

C) Apendicite Aguda 

D) Trauma Abdominal Fechado 

 

11- Paciente do sexo feminino, 40 anos apresenta queixa de dor intensa da “ Virilha direita” 

após episódio de tosse. No exame físico se percebe presença de tumefação dolorosa abaixo 

do ligamento inguinal direito. O provável diagnóstico é:  

 

A) Cisto de Nuck 

B) Hérnia Femoral 

C) Linfonodomegalia  

D) Hérnia Inguinal Indireta 

 

12- O tratamento de urgência do tórax instável é: 

 

A) Broncofibroscopia 

B) Toracotomia imediata  

C) Punção com agulha e aspiração do ar   

D)  Intubação e ventilação com pressão positiva  



 

 

13- Paciente do sexo feminino, com 57 anos, apresenta nódulo no lobo direito da glândula 

tireoide, ultrassonografia mostra se tratar de nódulo sólido com 4 cm de diâmetro. A Biopsia 

por punção diagnosticou se tratar de carcinoma pilífero. Qual o tratamento indicado? 

 

A) Tireoidectomia total  

B) Lobectomia direita 

C) Lobectomia direita com Istmectomia 

D) Tireoidectomia subtotal 

 

14- A Complicação mais frequente da colangio pancreatografia retrograda endoscópica (CPRE) 

é: 

 

A) Choque anafilático devido ao contraste 

B) Pancreatite aguda 

C) Perfuração duodenal 

D) Hemorragia Digestiva  

 

15- No controle pós-tratamento de um paciente com carcinoma papilífero de tireoide, qual 

exame laboratorial deve ser solicitado de rotina e quando aumentado sugere recidiva? 

 

A) TSH 

B) Calcitonina 

C) Tireoglobulina 

D) Inibina 

 

 

 

 

 

 



 

16- Síndrome de Boerhaave é: 

  

A) Rotura pós-emética do esôfago 

B) Estenose Péptica do Piloro 

C) Discinesia do esfíncter esofagiano inferior (Cárdia) 

D) Rotura de varizes esofagiana  

 

17-A mais comum neoplasia maligna do esôfago médio é: 

A) Adenocarcinoma 

B) Carcinoma Epidermoide 

C) Carcinoma Adenoescamoso 

D) Leiomiossarcoma 

 

18- Os divertículos de esôfago que estão localizados no terço médio são classificados como: 

 

A) Falso  

B) De Pulsão 

C) De tração  

D) Congênitos   

 

19- Em um paciente submetido à Colonoscopia foi visualizada uma lesão polipoide, 

pediculada, de 2 cm no cólon sigmoide. A conduta correta para este paciente dever ser a 

realização de: 

 

A) Polipectomia endoscópica 

B) Biopsia endoscópica 

C) Colectomia segmentar  

D) Sigmoidostomia  

 

 



 

 

20 – Quando dizemos que um paciente foi submetido a uma operação de Hartmann, sabemos 

que se apresenta com: 

 

A) Colostomia  

B) Gastrostomia  

C) Jejunostomia 

D) Fundoplicatura gástrica  

 

21- Mulher, 77 anos, natural e procedente de São Paulo admitida na unidade de emergência 

do Hospital Casa de Portugal, refere há aproximadamente 4 horas quadro de palpitações, 

taquicardia, discreta tontura e dispneia leve. Nega dor torácica e sincope. Afirma episódios 

curtos, semelhantes e recorrentes há 5 meses. Historia de HAS e DM. Apresentou HDA há 8 

anos por uso de AINH. 

 

Exame físico : BEG, corada, hidratada, acianótica, anictérica e afebril. PA=172 X 90 mmHg  FC= 170 bpm  

FR=16 ipm  SaO2=99%.  

Ausculta cardíaca: ritmo irregular, BNF, sem sopros, ictus desviado a 2 cm da LHCE. Pulmões: MV+ com 

estertores em bases bilaterais.  

Abdome: inocente. RHA +.  

Pulsos: presentes e simétricos bilateralmente. MI: edema +/4+ bilateral. ECG: FA com alta resposta 

ventricular. Qual a conduta inicial a ser adotada nesse momento? 

 

A) Reverter de forma elétrica imediatamente a FA, uma vez que o paciente apresenta instabilidade 

hemodinâmica. 

B) Reversão elétrica ou química imediata devido à instabilidade clinica 

C) Controlar inicialmente a FC e avaliar com ECO-TE  a possibilidade de reversão após descartar a 

presença de trombo 

D) Controlar inicialmente a FC e reverter a FA após, sem necessidade de ECO-TE por tratar-se do 

primeiro episódio. 

 



 

 

22- Realizado Ecocardiograma TE  que evidenciou AE= 45mm FE=35% VE sem disfunção segmentar. 

Ausência de trombos. Com o resultado do Ecocardiograma TE, qual a conduta ideal a ser adotada? 

 

A) Reversão química com amiodarona ou propafenona 

B) Reversão elétrica ou química somente  com propafenona 

C) Reversão elétrica ou química com amiodarona ou propafenona 

D) Reversão elétrica ou química somente com amiodarona 

 

23- Ainda no caso anterior, uma vez revertida a FA, existe indicação de anticoagulação oral neste caso? 

Por quanto tempo? 

 

A) Sim. Por tempo indeterminado 

B) Não 

C) Sim. Por 4 meses 

D) Sim. Somente por 48 horas 

 

 

24- Uma vez indicada anticoagulação oral após CVES, qual das drogas e em qual dose pode ser 

utilizado? 

 

A) Somente varfarina 

B) Varfarina, rivaroxabana 15 mg, dabigatrana 110 mg 2 x d  ou apixabana 5 mg 2 x d 

C) Varfarina, rivaroxabana 20 mg, dabigatrana 150 mg 2 x d ou apixabana 5 mg 2 x d 

D) Varfarina ou dabigatrana 110 mg 2 x d 

 

25- Em caso de acidente ocupacional perfuro cortante, com risco biológico com fonte conhecida e  se 

não tiver feito teste para HIV anteriormente, o que deve ser solicitado? 

  

 

 

 



 

A) Teste rápido para HIV para a fonte e para o acidentado 

B) Teste rápido para HIV da fonte e teste Elisa para HIV do acidentado 

C) Teste rápido do acidentado e não precisa avaliar a fonte 

D) Teste Elisa para o acidentado 

 

26- A reação de Jarisch-Herxheimer, que consiste em cefaléia, mialgia, febre, taquicardia e taquipnéia, 

ocorrem nas primeiras 24 horas após tratamento de: 

 

A) Linfogranuloma venéreo com doxiciclina 

B) Gonorréia com ceftriaxone 

C) Cancroide com ciprofloxacino 

D) Sífilis com penicilina benzatina 

 

 

27- Qual dos agentes etiológicos abaixo é responsável pelo desenvolvimento da mononucleose? 

 

A) Vírus Epstein- Barr 

B) Citomegalovírus 

C) Arbovirus 

D) Vírus sincicial respiratório 

 

28- Paciente com história de febre alta 2 dias de evolução, cefaléia intensa. Ao exame físico apresenta 

isocoria fotorreagente e rigidez de nuca. O LCR apresenta-se turvo e à bacterioscopia visualizam-se cocos 

gram negativos. Com base nestes achados, o tratamento inicial será dirigido para: 

 

A) Estafilococos aureus 

B) Estafilococos epidermidis 

C) Haemophilus influenzae 

D) Neisseria meningitidis 

 

 

 



 

 

29- Qual a lesão cutânea típica da sífilis secundária, rica em treponema e altamente contagiosa? 

 

A) Condiloma acuminado 

B) Cancro duro 

C) Condiloma plano 

D) Cancro mole 

 

30- Paciente etilista sofreu trauma em queda de escada. Após 30 dias apresenta alteração de 

comportamento, confusão mental, cefaleia, sonolência e hemiparesia direita. Qual o provável 

diagnóstico? 

  

A) Acidente vascular cerebral isquemico  

B) Hematoma subdural crônico 

C) Demência vascular 

D) Encefalopatia hipertensiva 

 

 

31- Paciente submetida a cirurgia bariátrica, moradora em zona rural e sem acompanhamento 

ambulatorial nos últimos 12 meses e que nega uso de medicamentos é admitida na Unidade de 

Emergência do Hospital Casa de Portugal com história de cefaléia, irritabilidade e fadiga. Ao exame físico 

se observa nistagmo, marcha atáxica e oftalmoplegia. Qual diagnóstico? 

  

A) Intoxicação por organofosforado 

B) Tumor cerebral 

C) Transtorno do comportamento 

D) Deficiência de vitamina B1 (tiamina) 

 

 

 

 

 



 

 

32- O critério para definição do tipo de tratamento e da duração do tratamento da hepatite C , baseia-

se em: 

 

A) Idade do paciente  

B) Nível de aminotransferases 

C) Genótipo viral 

D) Tempo de doença  

 

33- Idoso, portador de HAS, diabetes mellitus insulino dependente, em uso regular de diurético de alça 

e tiazidicos é admitido na unidade de emergência. ECG evidencia  depressão do segmento ST, 

achatamento de T, onda U. Exames laboratoriais em andamento. Qual o diagnóstico? 

 

A) Hiperpotassemia 

B) Hipopotassemia 

C) Hiponatremia 

D) Hipercalcemia 

 

34- Homem de 64 anos, sedentário, sem acompanhamento médico há 8 anos, apresentou sincope 

após esforço físico moderado e precedido de dor precordial. Qual o diagnóstico mais provável? 

 

A) Insuficiência mitral 

B) Estenose aórtica 

C) Insuficiência tricúspide 

D) Estenose mitral 

 

 

35- Paciente de 80 anos, sexo feminino, portador de hipertensão arterial e historia de fibrilação atrial 

paroxística (02 episódios prévios) encontra-se assintomática, em uso de amiodarona 200 mg/dia. 

Ecocardiograma recente evidencia boa função sistólica de VE  e sem alterações significativas das válvulas 

cardíacas. Dentre as opções abaixo, qual a conduta essencial neste caso? 

 



 

A) Aumentar a dose de amiodarona para 400 mg/dia 

B) Iniciar anticoagulação oral com antagonista de vitamina K ou iniciar um novo anticoagulante oral 

(NOACs) 

C) Associar propafenona 300 mg/dia ao esquema antiarrítmico 

D) Não há necessidade de modificações no tratamento medicamentoso, pois a paciente está 

assintomática.  

 

36- Em relação a prevenção de embolia sistêmica e acidente vascular cerebral isquêmico nos pacientes 

com fibrilação atrial, qual a afirmativa correta? 

 

A) Não há necessidade de anticoagular os pacientes com fibrilação atrial paroxística 

B) Os novos anticoagulantes orais (NOACs) podem ser administrados nos pacientes com insuficiência 

renal grave 

C) Os novos anticoagulantes orais estão indicados nos pacientes com fibrilação atrial portadores de 

próteses valvares mecânicas e CHADSVASC maior que 2 

D) Os novos anticoagulantes orais (NOACs) são uma alternativa aos antagonistas da vitamina K nos 

pacientes com fibrilação atrial não valvar, CHADSVASC maior ou igual a 2 e sem insuficiência renal 

grave 

 

37- Algumas cardiopatias congênitas e adquiridas acompanham-se de alterações nas extremidades. A 

aracnodactilia constitui manifestação de qual síndrome ou cardiopatia? 

 

A) Síndrome de Holt-Oram 

B) Sindrome de Marfan 

C) Sindrome de Turner 

D) Persistência do canal arterial 

 

38- As alterações do ritmo e da condução cardíaca provocam sinais específicos no exame físico, 

incluindo modificações no padrão da pressão venosa jugular e nas bulhas cardíacas.  

Em relação ao exame físico do aparelho cardiovascular, a ausência de onda “a “ no pulso venoso jugular 

é compatível com qual diagnóstico? 

 



 

A) Taquicardia ventricular  

B) Fibrilação atrial 

C) Bloqueio atrioventricular total 

D) Bloqueio de ramo esquerdo 

 

39- Paciente de 80 anos dá entrada em seu consultório com exame de urina do segundo jato com piúria 

maciça e trouxe também resultado de urinocultura com presença de Klebsiella pneumoniae resistente a 

carbapenêmicos. É portadora de hipertensão arterial sistêmica controlada. Esteve internada por 5 dias há 

6 meses por  desidratação com diurese espontânea neste período tendo estado estável e assintomática 

desde então. Sua conduta é: 

 

A) Internar e tratar com Ciprofloxacino 

B) Internar em utilizar polimixina B injetável 

C) Solicitar Tomografia de vias urinárias para avaliar Pielonefrite pelos sintomas apresentados 

D) Não tratar com antibiótico 

 

40- A droga de escolha para profilaxia da meningite por Haemophilus influenzae é: 

 

A) Rifampicina  

B) Cefalexina 

C) Amoxacilina 

D) Clindamicina 

 

41- MJV, 20 anos, sexo feminino,  procurou serviço de emergência com queixa  de dor 

abdominal há dois dias com piora nas ultimas 2h, associada à lipotimia. Nega náuseas, 

vômitos ou febre. Ao exame físico apresenta-se hipocorada (2+/4+), hipotensa e taquicárdica. 

Abdome doloroso principalmente à palpação da fossa ilíaca direita.  Ao exame ginecológico: 

útero intra pélvico, abaulamento em topografia anexial direita, ausência de sangramento 

transvaginal ou leucorréia. Refere que a data da última menstruação foi em 25/09/2018, tem 

vida sexual ativa e faz uso irregular de preservativo.  Diante do exposto, a principal hipótese 

diagnóstica é:  

 



 

 

A) Abortamento retido 

B) Prenhez tubária íntegra 

C) Neoplasia trofoblástica gestacional  

D)Prenhez tubária rota 

 

42-  Gestante na 8.ª semana, apresentando IgG positivo para toxoplasmose e IgM positivo, 

em títulos baixos. O procedimento correto é 

 

 A) Realizar amniocentese imediata. 

 B) Iniciar o tratamento após 18 semanas de gestação   

 C) Proceder cordocentese após 16 semanas.  

 D) Solicitar teste de avidez para IgG.  

 

43- A prevenção do tétano neonatal através da vacina antitetânica é de extrema 

importância para mulheres em idade fértil, gestantes e não gestantes. Em consulta pré-natal, 

uma paciente, com 14 semanas de gestação, chega ao serviço de saúde com carteira de 

vacinação indicando uma dose de reforço da vacina dupla adulto (dT) há onze anos. Sendo 

assim, assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada a ser adotada neste caso.  

 

A) Orientar para que a gestante retorne após completar 26 semanas de gestação, pois a 

vacina contra tétano não deve ser aplicada antes da 26ª semana de gestação, devido ao risco 

de teratogênese.  

B) Aplicar a primeira dose de dt e orientar a retornar para mais duas doses, sendo que uma 

das vacinas deve ser da DTPa (difteria, tétano e coqueluche) 

C) Orientar para que a gestante inicie a vacinação contra tétano após o término da gestação, 

com esquema de duas doses em intervalos de 45 dias. 

D) Realizar vacinação com dose única de vacina dupla adulto Dt  

 

44- A infecção urinária representa uma complicação importante durante a gestação, sendo 

muito comum neste período. Assim, quando uma gestante de 14 semanas comparece à 



 

Unidade Básica de Saúde trazendo resultado de exame de urocultura positiva, o profissional 

pré-natalista deve iniciar tratamento medicamentoso para evitar  

A) Pré-eclâmpsia 

B) diabetes gestacional. 

C) descolamento prematuro de placenta 

D) trabalho de parto prematuro  

 

45-  A importância do estudo do HIV (vírus da imunodeficiência adquirida), na gravidez, reside 

no esforço de reduzir as taxas de transmissão vertical, que pode ocorrer via transplacentária, 

intraparto, ou através da amamentação. Sabe-se que a carga viral elevada é importante fator 

de risco para a transmissão vertical. Em relação ao HIV na gestação, qual afirmativa NÃO 

procede: 

 

A) A testagem para HIV deve ser solicitada na primeira consulta de pré-natal. 

B) Deve-se postergar ao máximo a prática de amniotomia na condução do parto transpélvico 

de paciente soropositivas. 

C) A paciente não deve amamentar, sendo a compressão (enfaixamento) das mamas, a 

aplicação de compressas geladas e uso de inibidor de lactação (cabergolina) preconizados 

como rotina. 

D) Gestantes com carga viral baixa não necessitam seguir as recomendações de profilaxia para 

transmissão vertical intra-parto. 

 

46- Avalie a figura abaixo. A situação, posição, variedade de posição e amplitude de rotação 

são, respectivamente:  

 



 

 

A) Oblíqua / occipito direita posterior / direita / 135º 

B) Longitudinal / direita / occipito direita posterior / 135º  

C) Longitudinal / esquerda / occipito esquerda posterior / 135º 

D) Transversa / direita / occipito direita posterior / 45º  

 

47-  Gestante de 28 semanas chega ao hospital com queixa sugestiva de ruptura 

prematura de membranas, que foi confirmada ao exame especular: saída de líquido claro 

em pequena quantidade, com odor característico. Ao exame físico apresenta 2 

contrações uterinas em 10 minutos, altura uterina de 27cm,  batimento cardiofetal de 

140 bpm e colo dilatado 1 cm. Ao ser questionada, refere não ter apresentado febre nas 

últimas horas. A melhor conduta a ser adotada é: 

 

A) Internar, administrar tocolítico por 48h, antibióticos e corticosteróide.  

B) Internar, orientar repouso e avaliação de sinais vitais a cada quatro horas e administrar 

corticoide prescrito.  

C) Internar, solicitar repouso e avaliação de sinais vitais a cada quatro horas, administrar 

antibióticos. 

D) Internar, não realizar toque vaginal e administrar corticosteroide. 

 

48- Uma das principais complicações da gravidez é a eclampsia. Em relação aos agravos 

gestacionais, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a 

alternativa com a sequência correta. 

 

(  ) A hipertensão, proteinúria e edema são sinais malignos na gravidez.  

(  ) A pré-eclâmpsia é considerada forma convulsiva e a eclampsia não convulsiva.  

( )O edema de forma isolada não pode ter sido utilizado para descriminação das 

síndromes hipertensivas gestacionais pois é frequente nas gestantes.  

( ) A eclampsia pode ocorrer na gravidez, no parto e no puerpério.  

 

 

 



 

A) V – F – V – V.  

B) F – V – V – V.  

C) F – F – V – V. 

D) V – F – F – V.  

  

 

49- Assinale a alternativa correta quanto ao Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) 

 

A) Na grande maioria dos casos, os efeitos relacionados ao DMG para a mãe e para o feto 

em formação são graves.  

B) Na maioria dos casos, apresentam boa resposta ao DMG quando submetidas somente 

a dietas e exercícios físicos.  

C) 10% a 20% necessitam usar insulina de ação prolongada e os hipoglicemiantes orais 

são o tratamento de escolha para o manejo do DMG. 

D) Malformações fetais são mais frequentes no DMG que na paciente Pré-diabética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

50- Abortamento é a expulsão do ovo antes de 22 semanas de gestação, ou de concepto 

pesando menos do que 500 g. O abortamento pode ser espontâneo ou provocado. O 

abortamento espontâneo apresenta diversas formas clínicas. Associe as formas de 

abortamento espontâneo aos quadros clínicos apresentados a seguir:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As associações corretas são: 

A) I - E , II - B , III - C , IV - A  

B) I - E , II - D , III - A , IV - C  

C) I - D , II - B , III - E , IV - A  

D) I - B , II -D , III - C , IV - E  

 

 

 

 

 

 

 

 

I - Abortamento inevitável  

II - Abortamento completo 

 III - Abortamento infectado 

 IV - Abortamento retido 

 

A - Expulsão geralmente incompleta do 

ovo, história de introdução de sondas, 

hastes, soluções diversas ou 

manipulação instrumental 

intracavitária.  

B- Duas ou três interrupções sucessivas 

da gravidez, ocorrendo em cerca de 1% 

das mulheres em idade fértil.  

C - Retenção do produto da concepção 

morto através da cérvice fechada por 

dias ou até semanas, podendo ou não 

haver sangramento vaginal.  

D- Frequente até 8 semanas de gestação. 

Após a expulsão do ovo, cessam as 

cólicas e o sangramento reduz-se a 

perdas discretas. 

 E- Colo pérveo, sangramento intenso, 

presença de material ovular no canal 

cercical, não é necessário 

ultrassonografia para diagnóstico. 

 



 

 

51- A acanthosis nigricans quando observada em pacientes com síndrome de ovários 

polcísticos  fala a favor de:  

A) Hiperprolactinemia  

B) Hiperestrogenismo  

C) Resistência periférica à insulina 

D) Hiperandrogenismo 

 

52- A dosagem de FSH sérico no 3º dia do ciclo menstrual avalia a reserva: 

A) Hipotalâmica  

B) Ovariana   

C ) Eixo hipotálamo-hipofisário 

D) Hipofisária  

 

53- Em relação à terminologia BI-RADS (American College of Radiology Breast Imaging 

Reporting and Data System), a designação 4 (quarto) quer dizer: 

 A) Mamografia normal 

 B) Lesão benigna  

C)  Suspeita de malignidade  

 D) Necessita de avaliação adicional 

 

54- Paciente de 52 anos de idade, cujo exame físico das mamas é normal, retorna para 

apresentar resultado mamográfico – categoria 3 – BIRADS. A conduta mais aconselhável 

é:  

A) Repetir a mamografia em um ano 

B) Prosseguir a investigação com ressonância nuclear magnética  

C) Prosseguir a investigação com ultrassonografia 

D) Repetir a mamografia em seis meses 

 

 

 

 



 

55-  O contraceptivo mais adequado, dentre os abaixo,  para uma paciente de 37 anos, 

nuligesta  e tabagista (20 cigarros por dia há 20 anos) é:  

 

A) Adesivo combinado  

B) Pílula de progestágeno  

C) Anel vaginal combinado  

D) Anticoncepcionais combinados 

 

56- Paciente com vida sexual ativa queixa-se de leucorreia, com odor fétido, que piora 

após o coito. Ao exame especular nota-se fluxo vaginal brancacento e bolhoso, Sniff teste 

positivo. O diagnóstico provável e a droga de escolha são, respectivamente:   

 

A) Tricomoníase, secnidazol  

B) Infecção por clamídia, azitromicina.  

C) Vaginose bacteriana, metronidazol.  

D) Candidíase, fluconazol  

 

 

57- Paciente de 19 anos, vida sexual ativa, queixa-se de  disúria e urgência miccional há 

aproximadamente uma semana. Ao exame especular observa-se cervicite mucopurulenta. 

No exame laboratorial: EAS: leucócitos: 115.000/mm3 e urinocultura negativa. Dentre as 

alternativas abaixo, a conduta mais apropriada seria:  

 

A) Coletar colpocitologia  

B) Ciprofloxacino por 3 dias  

C) Azitromicina em dose única  

D) Orientar hiper-hidratação oral 

 

 

 

 

 



 

58- Em relação à Endometriose, marque a alternativa correta:  

A) A videoalparoscopia é padrão ouro para o diagnóstico, sendo dispensável a realização 

de estudo histopatológico. 

B) O CA 125 é importante no diagnóstico de endometriose  

C) O sistema utilizado para o estadiamento da endometriose não está fortemente 

associado com a dor, mas tem valor prognóstico e pode orientar a conduta em 

tratamento da infertilidade. 

D) O uso contínuo de anticoncepcional oral combinado (estrogênio e progesterona) não 

traz benefícios na dor apresentada pela paciente. 

59- A anosmia e o hipogonadismo hipogonadotrófico são características da sídrome de:  

A)  Rokitansky-Kuster-Hauser 

B) Sheehan  

C) Asherman  

D) kallman 

 

60- Referente às disfunções menstruais, assinale a opção correta.  

A) Menometrorragia é o sangramento excessivo e de duração prolongada  , com 

intervalos irregulares  

B) Sangramento uterino disfuncional se refere às causas anatômicas ou sistêmicas 

C) Metrorragia se refere aos sangramentos uterinos regulares  

D) Polimenorreia corresponde ao encurtamento dos ciclos menstruais, com frequência 

inferior a duas semanas.  

 

 



 

61- O principio do SUS que implica um melhor conhecimento, por parte de estados e 

municípios, dos problemas sociais e de saúde de suas localidades para que se possa então 

implementar uma política de saúde condizente é: 

 

A) Controle Social  

B) Equidade  

C) Integralidade  

D) Regionalização  

 

62- A Participação popular–enunciada na Constituição de 1988 e regulamentada na lei 

8.142/1990- é fundamental na organização do SUS.  Onde deve ser dar esta participação: 

 A) Nos conselhos de saúde e nas eleições  

 B) Nas conferências  de saúde e nas associações de moradores  

 C) Nas instituições de saúde e nos conselhos de saúde  

 D) Nos conselhos de saúde e nas conferências de saúde  

 

 

63- Os conselhos têm como função, dentre outras.  

 

A) Exercer papel de formulação, acompanhamento e controle permanente das ações do 

governo nos seus três níveis.  

B) Exercer papel de formulação, acompanhamento e controle permanente das ações do 

governo apenas no nível municipal.  

C) Exercer papel de formulação e acompanhamento das ações do governo, ficando o 

controle permanente das ações a cargo dos gestores municipais, estaduais e federal.  

D) Exercer papel de acompanhamento das ações municipais de saúde, ficando a 

formulação de políticas e o controle permanente das ações a cargo do governo federal. 

 

 

 



 

64- Todos os trabalhadores de saúde, de uma forma ou de outra, fazem clínica. A partir 

desta afirmação, pode-se dizer que não há produção de espaços de trocas de falas e 

escutas, de cumplicidades e responsabilizações, de vínculos e aceitações, se não houver: 

 

A) A formação profissional humanizada  

B) A organização do serviço de saúde  

C) A elaboração de um plano terapêutico  

D) Um trabalho clinicamente implicado  

 

65- Para reformular o sistema de saúde de forma que atue em defesa da vida individual e 

coletiva é necessário:  

 

 A) Implantar um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de toda a população as 

ações e serviços de saúde.  

 B) Organizar um sistema de saúde que tenha a atenção primária como porta de entrada.  

 C) Construir um modelo que explore positivamente a capacidade cuidadora do conjunto 

dos trabalhadores de saúde.    

 D) Implicar todos os atores sociais envolvidos com questão de saúde na formulação de 

suas políticas.  

 

66- Em decorrência do processo de hiperendemicidade da dengue no Brasil, vem 

ocorrendo uma mudança na sua distribuição etária, havendo um: 

 

A) Progressivo aumento da incidência em maiores de 15 anos  

B) Progressivo aumento de incidência em maiores de 65 anos  

C) Progressivo aumento de incidência em menores de 15 anos 

D) Progressivo diminuição de incidência  em menores de 65 anos  

 

 

 

 

 



 

67- Ainda em relação ao processo de hiperendemicidade da dengue no Brasil, tem havido 

também:  

 A) Diminuição  da  incidência de formas graves 

 B) Aumento da incidência das formas graves  

 C) Risco menor da ocorrência de óbitos por dengue 

 D) Diminuição da incidência em idosos. 

 

68- Que evento, em 1986, marcou a luta por sistema único de saúde, público e de 

qualidade? 

A) A criação do INAMPS. 

B) A legitimação da constituição Federal de 1988. 

C) Implantação do pacto de saúde. 

D) 8ª Conferencia Nacional de Saúde 

  

69- O Pacto pela saúde representa: 

 

A) Uma pactuação entre municípios visando encontrar novas formas de financiamento 

para a saúde 

B) A união de esforços entre os conselhos municipal e estadual de saúde  

C) O pacto entre a saúde pública e a iniciativa privada em prol da melhoria da saúde e da 

qualidade de vida da população  

D) Uma revolução na forma de financiamento e nas responsabilidades dos gestores, 

sendo pactuadas prioridades com metas que são avaliadas através de indicadores de 

saúde.   

 

70- O programa de Assistência Integral á Saúde da Mulher (PAISM) inclui 

I. Ações educativas e preventivas. 

II. Ações de diagnósticos, tratamentos e recuperação. 

III. Necessidades identificadas a partir do perfil populacional das mulheres. 

IV. Assistência  á mulher em clinica ginecológica, no pré–natal, parto e puerpério, no 

climatério, em planejamento familiar, DST,câncer de colo de útero e de mama. 

Estão corretas as afirmativas: 



 

A) I e II, apenas. 

B) I,II e III, apenas. 

C) I, II e IV, apenas. 

D)  I, II, III, e IV. 

 

71- Dentre as opções descritas abaixo, qual delas NÃO aparece entre as 10 principais 

causas de morte da população feminina no Brasil (2000)? 

 A) Mortalidade associada ao ciclo gravídico – puerperal e ao aborto.  

 B)  Câncer de mama, de pulmão e o de colo de útero . 

 C) Doenças de aparelho respiratório, marcadamente as pneumonias ( que podem estar 

encobrindo casos de AIDS não diagnosticadas). 

 D) Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, com destaque para o diabetes. 

  

72- Dentre as Razões de Mortalidades Materna (RMM)  elevadas estão as: 

 

 A) Precárias condições socioeconômicas e baixo grau de informação e escolaridade. 

 B) Precárias condições socioeconômicas, baixo grau de informação e escolaridade, 

dinâmicas familiares em que a violência esta presente e dificuldades de acesso a serviços 

de saúde de boa qualidade. 

 C) Precárias condições socioeconômicas, baixo grau de informações e escolaridade e 

dinâmica familiar em que a violência esta presente. 

 D) Dificuldade de acesso a programa sociais. 

 

73- Desde 2003, a notificação dos casos de violência contra a mulher atendidos na rede 

pública ou privada é:  

 

 A) Uma decisão que cabe ao profissional de saúde  

 B) Uma decisão particular da mulher vítima de violência  

 C) Compulsória 

 D) Um direito legal da mulher. 

 



 

74- Ministério da saúde considera criança a pessoa de 0 a 9 anos e o adolescente de 10 a 

19 anos. A divisão em ciclos de vida, adotada pelo Ministério de saúde, visa: 

 

 A) Facilitar a organização dos serviços de saúde para melhor atender a esta população.  

 B) Organizar a assistência á saúde, considerando a diferença entre crianças e 

adolescente. 

 C) Atender ás especificidades nas fases de crescimento e desenvolvimento da criança e 

do início da puberdade. 

 D) Implantar serviços de pediatria que atendem crianças e adolescentes. 

 

75- Conhecer e saber identificar as formas de manifestação de violência que mais afetam 

as crianças e adolescentes é fundamental para: 

 

 A) Denunciar o agressor para que haja medida de punição  

 B) Realizar estudos epidemiológicos que ajudem a compreender a questão da violência. 

 C) Organizar a rede hospitalar para que esteja equipada para salvar vida das crianças que 

chegam em estado grave. 

 D) Oferecer cuidado e proteção social especialmente na rede publicam de saúde. 

 

76- A violência sexual pode ser classificada em aguda e crônica. Em relação a estas formas 

de violência sexual, podemos afirma que: 

 

I A violência crônica é cometida principalmente contra crianças, por pessoas próximas, 

nas quais as crianças confiam; 

II Na violência aguda, o agressor é alguém próximo á vitima, em geral dentro da família.  

III A violência crônica em geral esta associada com ameaças ou violência física 

 IV Na violência aguda existe a possibilidade de contaminação por DSTs ou gravidez, mas 

as lesões físicas graves são pouco frequentes. 

 

 

 

 



 

Estão corretas as afirmativas  

 A) Apenas I 

 B) Apenas II. 

 C) Apenas III. 

 D) todas as afirmativas. 

 

77- A estrutura da PAS ( Programação Anual de saúde ) é composta por: 

 

 A) Ações e metas anuais. 

 B) Indicadores para monitoramento e avaliação do alcance das metas  

 C) Recursos orçamentários. 

 D) Todos os itens acima.  

 

78- A finalidade primordial da política Nacional de saúde da pessoa idosa é recuperar, 

manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando 

medidas coletivas e individuais de saúde para fim, em consonância com os princípios de 

diretrizes do sistema único de saúde. É alvo dessa política: 

 

 A) Todo cidadão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de idade.  

 B) Todos os cidadãos e cidadãs brasileiros  com 65 anos ou mais de idade  

 C) Todos os cidadãos e cidadãs brasileiros com 70 anos ou mais de idade. 

 D) Todos os cidadãos e cidadãs brasileiros com 75 anos ou mais de idade. 

 

79- Em relação á política de saúde bucal: Brasil Sorridente. Marque a opção CORRETA: 

 A) A política nacional de saúde bucal: Brasil sorridente tem como objetivo priorizar a 

atenção á criança em detrimento de outras faixas etárias. 

 B) A política nacional de saúde bucal: Brasil sorridente tem como objetivo a 

universalização e a integridade da atenção odontológica. 

 C) A política nacional  de saúde bucal : Brasil sorridente dispõe apenas, em caráter de 

urgência, de extração dentaria para os idosos. 

 D) A conscientização dos idosos a respeito da atual política nacional de saúde bucal é 

desnecessário.  



 

80- Os Conselhos  de saúde tem composição paritária , sendo formado por, EXCETO: 

 

 A) 50%, Representantes dos usuários. 

 B) 25%, Gestores /prestadores do SUS. 

 C) 25%, Profissionais de saúde. 

 D) 25%, Representantes dos laboratórios farmacêuticos. 

 

81- Leandro 6 anos é levado ao ambulatório com lesões ulceradas em antebraço esquerdo. 

As lesões têm evolução de seis semanas, a princípio uma pápula que evoluiu para 

ulceração e com posterior surgimento de uma sequência de outros nódulos que também 

ulceraram ao longo do antebraço e braço esquerdos e região cervical esquerda. Procurou 

Unidade Básica de Saúde com esse quadro, apesar de não solicitarem exames foi 

medicado com cefalexina e sulfametoxazol-trimetoprim por 10 dias , sem melhora das 

lesões. Apos esse período, retornou e apresentava também lesões em face e couro 

cabeludo, além de astenia e emagrecimento acentuado. Na HPP, nada digno de nota. 

Responsável relata contato domiciliar com gato de rua e que o menor brinca em terreno 

baldio. Restante do exame físico sem anormalidades, exceto pela palidez cutâneo mucosa 

intensa e desnutrição. A história e as lesões são características de: 

 

A) Esporotricose  

B) Toxoplasmose 

C) Paracoccidioidomicose 

D) Doença da arranhadura do gato 

 

 

82-  Pais relatam que, há aproximadamente 2 meses , sua  filha de quinze anos iniciou 

quadro de adinamia, fadiga, dores em membros inferiores e nas articulações dos joelhos, 

febre intermitente e equimoses pelo corpo, após traumas leves e aumento do volume do 

pescoço. Exame físico: palidez cutâneo mucosa ++/4+, linfonodomegalias em região 

cervical bilateralmente, confluentes, baço palpável a 4,5cm do rebordo costal esquerdo, 

fígado palpável a 3,5cm do rebordo costal direito, equimoses difusas em membros 

inferiores e dorso. Há cerca de 15 dias, foi iniciado pelo médico assistente amoxacilina via 



 

oral para criança. Como não houve melhora foi trocado antibiótico para amoxacilina com 

Clavulanato por mais 10 dias. A adolescente deu entrada na emergência com falta de ar 

importante e pescoço alado sugestivo d síndrome da veia cava superior. Exames 

laboratoriais: hematimetria: 2.800.000/ mm3, hematócrito: 19,5%; hemoglobina: 6,8 g/dL, 

VCM: 78,3fL, CHCM: 32,8g/dL; HCM: 25,7pg; leucócitos: 7.800/mm3 (linfócitos 87%, 

segmentados 13%), contagem de plaquetas 25.000/mm3. A principal hipótese diagnóstica 

é: 

 

A) Aplasia medular  

B) Artrite reumatoide  

C) Leucemia linfoide aguda 

D) Mononucleose infecciosa  

 

83-  Um lactente de 9 meses da entrada na emergência com história de rinorréia aquosa e 

febre com 2 picos de 38 e 38,5ºC. Há 12 horas com tosse seca e dificuldade para respirar, 

passando a aceitar só dieta liquida e seio materno. Está bem nutrido, com as vacinas em 

dia e é a primeira doença desde que entrou para a creche. Ao exame: Regular estado geral 

batimento de asas de nariz, tosse seca paroxística, hiperemia de mucosas e rinorréia 

mucoide, boca com pouca saliva, FC 110 bpm, FR; 58 irpm; AR: retrações sub e 

intercostais com entrada de ar regular e sibilos expiratórios e roncos presentes 

bilateralmente SatO² 90% em ar ambiente. ABD: globoso, fígado no RCD, baço 

impalpávelMMII; perfusão periférica <2s . Ausência de sinais meníngeos. O médico indica 

lavagem das narinas com soro fisiológico e aspiração das vias aéreas superiores e a 

saturação sobe para 95%. Então ele prescreve monitorização contínua SatO² e 

oxigenioterapia. Com base no diagnóstico provável, como você faria o restante da 

prescrição? 

 

 

 

 

 



 

A) Hidratação venosa e nebulização com soro fisiológico e AVAS quando necessário. 

Ofertar dieta via oral se FR < 60 irpm. 

B) Clavulin e Claritromicina endovenosos 

C) Salbutamol spray oral com mascara e espaçador 2 puffs de 2/2h 

D) Hidratação venosa e oseltamivir oral por 5 dias, Ofertar dieta via oral se FR < 60 irpm. 

 

84- Um escolar de 9 anos em acompanhamento em unidade da Clinica da Família 

apresenta tosse produtiva há mais de 3 semanas, imagem radiológica pulmonar mantida 

após tratamento adequado para pneumonia comunitária e teste tuberculínico de 5mm. 

Refere contato com a avó materna nas férias de julho, que iniciou tratamento para 

tuberculose pulmonar há 2 meses. A conduta adequada ao caso é: 

 

A) Iniciar tratamento com esquema básico para tuberculose com 3 drogas ( rifampicina, 

isoniazida e pirazinamida) 

B) Inicial tratamento com esquema básico  para tuberculose com 4 drogas( rifampicina. 

Isoniazida, pirazinamida e etambutol) 

C) Iniciar tratamento para tuberculose latente com isoniazida caso o teste tuberculínico se 

mantenha em 5 mm após reavaliação em 8 semanas 

D)Tratamento com macrolídeo e reavaliação em 3 semanas 

 

 

 

 

 

 



 

85- Com relação ao diagnóstico de hipertensão arterial na população pediátrica, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

A) Toda criança acima de 3 anos deve ter medida sua pressão arterial durante o 

acompanhamento pediátrico ambulatorial. Entretanto é importante salientar que, mesmo 

abaixo desta idade, é possível e necessária a sua aferição em crianças, gravemente 

enfermas ou com patologias que cursem com elevação de pressão arterial (doenças renais, 

endocrinológicas, etc.) 

B) No procedimento para aferição da pressão arterial, o manguito deve ser  posicionado 

cerca de 2 a 3 cm acima da fossa antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a 

artéria braquial. A largura do manguito deve corresponder a 40% da circunferência 

braquial média e seu comprimento, a 80 a 100%. 

C) Hipertensão arterial é definida pelo encontro de pressão arterial acima do percentil 90 

para idade, sexo e percentil de estatura. 

D) Hipertensão arterial essencial (HAS) ou primária tem uma prevalência relativamente 

baixa em crianças e adolescentes em comparação com os adultos 

 

 

 

86- Um bebê de 2 meses, previamente hígido, comparece para atendimento com história 

de diarreia líquida há 2 dias, 8 episódios por dia, em grande quantidade, associada a 

vômitos, 6 episódios por dia, e baixa aceitação do leite nas mamadas. A mãe nega febre 

ou outros sintomas, mas refere que hoje não apresentou diurese. Ao exame o lactente 

está sonolento, pálido, FC=166 bpm, FR=44 irpm, sem desconforto respiratório, 

SatO²=96% em ar ambiente, PA=55 X 20 (38) mmHg, pulsos centrais e periféricos finos e 

tempo de enchimento capilar de 4 segundos. Assinale a alternativa que contém a melhor 

conduta: 

 



 

A) Oferecer oxigênio a 100%, obter acesso venoso e infundir 30 ml/kg de soro fisiológico e 

reavaliar. 

B) Oferecer soro de reidratação oral- 15% do peso em 4 horas e depois reavaliar 

C) Iniciar imediatamente infusão de dopamina, pois trata-se de choque séptico; 

D) Solicitar vaga na UTI pediátrica, colher exames laboratoriais e iniciar antibioticoterapia 

de amplo espectro, mantendo aleitamento materno. 

 

87-  Menino de 7 anos deu entrada na emergência com história de dor abdominal difusa 

nas últimas 24 horas de moderada intensidade , associado a vômitos ( 3 episódios) e 

taquidispnéia, sem queixa de febre ou diarréia. Ao exame: paciente desidratado +++/4+, 

muito taquidispneico, com “fome de ar” FR 64 irpm, emagrecido, (porém mãe relata que 

sempre foi “magrinho”), prostrado. ACV Ritmo cardíaco regular em 2 tempos , bulhas 

normofonéticas, FC 118 bpm PA 90 X 60 mmHg; AR: MVF sem ruídos adventícios; ABD : 

algo tenso , defesa voluntária á palpação profunda, Blumberg duvidoso , RHA presentes e 

normais MMII e SN sem alterações. Baseado nesta história clínica responda: Qual o 

diagnóstico mais provável? 

A) Cetoacidose diabética 

B) Apendicite 

C) linfadenite mesentérica 

D) SÍndrome de Wilkie 

 

 

88-  Lactente de nove meses de idade veio a consulta com queixa de constipação há 3 

meses. Na anamnese a mãe conta que desde o nascimento só evacua com estímulo retal e 

massagem abdominal e que a eliminação de mecônio foi tardia, com 30 horas de vida. O 

teste do pezinho foi normal (SIC). Peso ao nascer 3.600g ( percentil 50-75 para Capurro 

estimado ao nascer). Peso atual 8.200g ( percentil 10-25).  Aleitamento materno exclusivo 



 

até o 6º mês e a partir daí  foram iniciados alimentos adicionais (frutas, legumes, carne, 

ovo, cereais),. Ao exame emagrecido, hipocorado, fígado palpável a 2 cm RCD, baço 

impalpável, discreto retardo motor, ao toque retal saída explosiva de fezes. Qual 

diagnóstico mais provável? 

A) Doença de Hirschprung 

B) Doença Celíaca 

C) Fibrose Cística 

D) Hipotireoidismo 

89- Um lactente 2 meses do sexo feminino internou com quadro respiratório caracterizado 

por tosse seca, coqueluchoide, que se iniciou há 12 horas e 1 pico febril 38ºC. Vomitou 

uma vez e não está aceitando bem a mamada.  Ao exame: sibilos inspiratórios e 

expiratórios, Batimentos de asa de nariz e retrações subcostais, tempo expiratório 

prolongado, FR=60 irpm. SatO² 96% em ar ambiente. RX tórax evidenciou ausência de 

condensações, porém hiperinsuflação e arcos costais retificados. Ao exame detectado 

fontanela anterior fechada, crânio dolicocéfalo e proptose discreta, tônus hipotônico. Em 

relação ao quadro pulmonar, qual o diagnóstico mais provável? 

A) Asma  

B) Doença do Refluxo gastroesofágico  

C) Bronquiolite 

D) Aspiração de corpo estranho 

90- Em relação às anormalidades craniofaciais da lactente, qual a suspeita diagnóstica e 

qual principal complicação: 

A) Craniossinostose  e hipertensão intracraniana 

B) Síndrome de Crouzon e hemorragia intracraniana 

C) Sindrome de Alpert e hidrocefalia 

D) Craniossinostose e tumor cerebral 



 

91- Pré-escolar de 5 anos sofreu TCE devido a queda de altura do beliche de 

aproximadamente 2 metros de altura há  1 hora e meia. Ficou sonolento e “desmaiou” 

por menos de 1 minuto segundo a irmã de 8 anos, contudo a queda não foi presenciada 

pela mãe. Vomitou 3 vezes no caminho para o hospital. Refere dor em região fronto 

parietal direita onde se observa hematoma subgaleal e escoriação. Exame neurológico: 

Sonolento, porém atendendo as solicitações, Glasgow 14, pupilas isocóricas 

fotorreagentes, reflexo fotomotor e motricidade ocular preservadas, marcha sem 

alterações, sem sinais de  irritação meníngea, cooperando com examinador. Vomitou ao 

chegar à Unidade hospitalar. A conduta indicada é: 

A) Manter em vigilância neurológica hospitalar  e dieta zero por 24 horas 

B) Manter em Vigilância neurológica por 24 horas com dieta livre e solicitar radiografia de 

crânio; 

C) Manter em Vigilância neurológica por 24 horas e solicitar TC crânio e liberar dieta 

conforme resultado; 

D) Prescrever antieméticos e analgésicos e liberar para casa ressaltando que deverá 

retornar á emergência caso apresente sinais de alarme ( convulsão, vômitos, cianose, 

perda da consciência e/ou alteração do sensório) 

 

92-  Paciente feminino de 9 anos da entrada na emergência com relato de hematúria há 1 

semana. Diurese normal, sem disúria ou incontinência. Nega febre, vômitos, dor 

abdominal ou outros sintomas. Mãe informa que há 2 meses paciente apresentou 

amigdalite tratada com benzetalcil. há 4 meses fez tratamento de impetigo com 

cefalexina. Paciente encontra-se lúcida, orientada, hidratada, corada, eupneica em aa. 

ausculta pulmonar e cardíaca sem alterações. Abdome flácido, peristáltico e indolor. 

Membros inferiores sem edema, pulsos presentes, simétricos e amplos, com perfusão 

periférica de 2 seg. fc: 93bpm, pa 102x60mmhg. 

Realizado hemograma com hm 3,8m, ht 32, hb 11,0 leuco 4.760 (0/0/0/0/2/80/15/3) plaq 

235.000 tap/inr 13,7/1,1 ptt 35 fibrinogenio 172 pcr 5,1 na 140 k 5,6 p 8,0 u 158 cr 3,97 

glic 71 ptn 7,1 alb 4,2    



 

Eas ph 6,0 cor avermelhado, ptn + piócitos 4-8/campo hem incontáveis. anti membrana 

basal glomerular, p-anca, c-anca, c4, c3, basal, fan e anti-sm não reativos. 

Ecocardiograma sem alterações / usg abdominal e urinária sem alterações 

Biopsia renal (fragmentos cortical e medular renal) com positividade na incubação com 

soro anti c3, glanular difuso e global no mesângio e isolado em alça capilar glomerular. 

Ausência de especificidade nas incubações com soros anti-pool, iga, igg, igm, c1q, 

fibrinogênio, kappa e anti-lambda. Na microscopia, observado presença de crescentes 

celulares e segmentares. Presença de hipertrofia das células epiteliais viscerais. Tanto em 

cortical quanto em medular renal, observam-se focos de edema intersticial com discreto 

infiltrado inflamatório, túbulos com luz ampliada com luz tubular. Membrana basal 

glomerular sem espessamento ou alterações agudas. Não foi observada proliferação 

mesangial, expansão da matriz e interposição entre o endotélio e membrana basal 

glomerular. 

A) Nefropatia por iga 

B) Glomerulonefrite pós-estreptocócica aguda 

C) Glomerulonefrite com c3 dominante 

D) Glomerulonefrite membranoproliferativa 

93-  Lactente de 2 meses e 23 dias deu entrada na emergência do hospital com quadro de 

lesões bolhosas dolorosas. Segundo relato da mãe, recebeu alta da maternidade com 

lesões em extremidade com prescrição de mupirocina por 5 dias. Apresentou leve 

melhora porem com aparecimento de novas bolhas, procurou unidade de emergência, 

tratado com benzetacil com menos de 1 mês de idade. Com 1 mês e 15 dias retornou à 

emergência sem melhora do sintoma, tratado com mupirocina por 5 dias. Com 2 meses e 

10 dias retornou à emergência mantendo quadro, tratado com cefalexina por 10 dias com 

termino há 1 semana. 

No hospital foram coletados exames admissionais. Utilizado saco coletor para urina, 

observou-se lesão da pela após sua retirada. Ocorreram outras lesões após retirada de 

acesso salinizado, sendo observada importante fragilidade na pele (bebe de algodão 



 

doce). 

hpp: mãe g3p3a0, lactente nascido de 38sem, parto normal, sorologias negativas. 

Internado por 5 dias devido a icterícia, sem necessidade de fototerapia. 

Ao exame: lactente em bom estado geral, corado, hidratado, responsivo, sorrindo para o 

examinador, brincando, eupneico em ar ambiente, eucárdico. Pele e fâneros: lesões 

bolhosas em membros inferiores de aproximadamente 2cm de diâmetro nos quarto e 

quinto pododáctilos esquerdos com congruência para dorso do pé e em segundo e 

terceiro quirodáctilos de mão direita com 1 cm. Presença de lesões hipocrômicas em 

membros inferiores, tronco e membros superiores. Segundo mãe, lesões cicatriciais após 

ruptura de bolhas. Qual provável quadro: 

A) Necrólise epidérmica toxica 

B) Impetigo bolhoso 

C) Síndrome de Stevens-jhonson 

D) Epidermólise bolhosa 

94- Bernardo, 15 anos, estava voltando de uma competição de corrida, o qual foi campeão 

e saiu com os amigos para comemorar, quando começou a passar mal. relata muita dor 

abdominal, vômitos intermitentes, leve desconforto respiratório e sonolência. Ao exame, 

paciente encontra-se prostrado, sonolento, taquipneico, taquicárdico, anictérico, 

acianótico, afebril, com estridor respiratório. Orofaringe com hiperemia de amígdalas. Ar: 

mvua com sibilos em ápices, estridor inspiratório. Acv: rcr 2t, bnf, perfusão capilar de 6 

segundos, pa: 84x50mmhg. abd: flácido, hipertimpânico, peristalse presente, doloroso à 

palpação superficial, sem descompressão dolorosa (blumberg, obturador e rovising 

negativo). 

Hpp: pais relatam que menor apresentou pneumonia há 3 meses, tratado domiciliarmente 

com melhora. Histórico de asma, dermatite atópica e urticária gigante após ingestão de 

corante vermelho. Pais não sabem dizer se jovem ingeriu bebida alcoólica. Qual o provável 

diagnóstico do quadro? 

 



 

A) Crise asmática 

B) Gastroenterite aguda 

C) Sepse 

D) Anafilaxia  

95- Camila, 5 anos, iniciou quadro de febre, náuseas e vômitos, diarreia aquosa, sem 

sangue com odor fétido, há 03 dias. Pais relatam no colégio da menor existem vários 

alunos com os mesmos sintomas. 

Ao exame: menor beg , glasgow 15,corada, hidratada, eupneica, eucardiaca, anictérica, 

acianótica, pulsos amplos , retorno venoso <2 segundos. sinais vitais: fr:25 irpm, 

pa:90x60mmhg fc:90 bpm //ar: mvua sem ruídos adventícios sem uso de  

musculatura acessória,//ac: rcr bnf 2t sem sopros audíveis//abdome:flácido, doloroso 

apenas a palpação superficial, hipertimpanico, peristalse presente, sem visceromegalias 

palpaveis,// membros sem alterações. Qual hipótese diagnóstica: 

 

A) Gastroenterite aguda 

 

B) Doença de wipple 

 

C) Doença inflamatória intestinal 

 

D) Síndrome do intestino curto 

 

96- A monitorização da glicemia em recém-nascido de mãe diabética deve ser feita em 

intervalos de:  

A) 3, 6, 12 e 24 horas  

B) 3, 12, 18 e 24 horas  

C) 3, 6, 12, 24 e 48 horas  

D) 1, 2, 3, 6, 12 e 24 horas 

 



 

97- Lactente de um mês é levado à segunda consulta de puericultura com 15 dias de vida. 

ele nasceu com apgar 9-10, de parto vaginal, a termo, pesando 3.000g e medindo 48cm. 

segundo sua mãe, a criança está sendo amamentada exclusivamente com leite 

materno,mas que chora muito e acha que “seu leite é fraco” o exame físico mostra peso = 

3.300g, comprimento = 50cm, sem outras alterações clínicas. nesse caso, deve-se insistir 

no aleitamento materno:  

 

A) E agendar um retorno em no máximo 15 dias para controle do ganho de peso e reforçar 

as orientações ao aleitamento materno. 

B) Concordar que a produção de leite é baixa e prescrever aumento de ingesta hídrica da 

mãe e iniciar ranitidina para o lactente 

C) Instituir uma suplementação com fórmula infantil  

D) E prescrever polivitaminicos e ferro 

 

98- Relação às manifestações clínicas da estenose hipertrófica do piloro (ehp), é correto 

afirmar que:  

A) Vômito bilioso é o sintoma inicial mais comum  

B) Classicamente têm início na quinta semana de vida  

C) Icterícia com predomínio de bilirrubina direta é comum  

D) Insuficiência adrenal pode simular o quadro clínico da ehp 

 

99- Lactente de seis meses é levado ao pediatra pela primeira vez por estar “cansadinho”. 

nunca realizou exames e sua vacinação está atrasada. sua mãe informa que ele ficou um 

pouco “amarelinho” até quase dois meses de idade, tem muita dificuldade para mamar, se 

engasgando com frequência, e passa muitos dias sem evacuar. o exame físico mostra 

fontanela anterior ampla 4 x 5 cm, hipotonia, macroglossia, hérnia umbilical e pele seca. 

desenvolvimento neuropsicomotor: não sustenta a cabeça, não pega objetos e não sorri 

quando estimulado. diante desse caso, a patologia que deve ser imediatamente 

investigada é: 

 

 

 



 

 

A) Fenilcetonúria  

B) Hipotireoidismo  

C) Infecção congênita  

D) Deficiência de cortisol 

 

100- O agente etiológico do exantema súbito é: 

A) Herpes Vírus (HHV-6)  

B) Rinovírus   

C) Coxsackie  

D) Parvovírus 

 

 


