
  

  

 

 

 

 

 

 PROCESSO SELETIVO  

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

PROVA DE SELEÇÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – 01/2021 

 

 

 

 

REGULAMENTO 

Leia atentamente as seguintes instruções: 

1) Você receberá do fiscal o seguinte material: 

a) Um cartão de respostas destinado à marcação da opção que julgar acertada em cada 

pergunta; 

b) Um caderno com o enunciado das 60 (sessenta) questões e respectivas opções, sem 

repetição ou falha. 

2) Verifique se este material está em ordem. Ocorrendo dúvidas, notifique imediatamente ao fiscal. 

3) Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as 

letras (A), (B), (C), (D) ; somente uma alternativa responde ao quesito proposto. Você só deve 

assinalar uma resposta; a marcação de mais de uma alternativa no cartão, anula a questão, 

mesmo que uma delas esteja correta. 

4) As questões são identificadas pelo número que se situa junto ao seu enunciado. 

5) Preencha completamente o retângulo correspondente a letra escolhida, com caneta 

esferográfica com tinta azul ou preta.  

6) Tenha muito cuidado com o cartão de respostas para não dobrá-lo, amassá-lo ou manchá-lo em 

nenhuma hipótese será fornecido um substituto. NÃO É PERMITIDO O USO DE CORRETIVO, 

NEM RASURAS. 

7) Sob a carteira somente será permitido o documento de identificação, ficha de inscrição, caneta e 

borracha, álcool em gel ou álcool 70%, máscaras. 

8) Sempre siga as normas de distanciamento social. 

9) Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de respostas assinado. 

10) Boa prova.  

 

 

 

 

 

Cirurgia Geral 

 

 

 
 

Condição de anulação da prova: 
Retângulos preenchidos à lápis ou caneta hidrocor. 

É proibido portar quaisquer aparelhos eletrônicos, mesmo desligados, incluindo relógio, 
computadores de mão, calculadoras, telefones celulares, etc. 

A comprovação do porte de qualquer equipamento eletrônico pelo candidato resultará 
em sua eliminação do processo seletivo. 

 

ATENÇÃO 

Data: 20/02/2021 - Sábado 
Local: Auditório do Hotel Lotus  
Endereço: Rua Abílio Core, 251 – Chácara Selles 
Horário: 08:00 às 11:00 horas 
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 

RN = recém-nascido 
FC = frequência cardíaca 
DTDA = ácido dietilenotriaminopentaacético 
MAG 3 = mercaptoacetyltriglicine 3 
DMSA = ácido dimercaptossuccínico 
EF = exame físico 
bpm = batimentos por minuto 
AP = antecedente pessoal 
BEG = bom estado geral 
FID = fossa ilíaca direita 
DB = descompressão brusca 
AF = antecedente familiar 
IMC = índice de massa corporal 
LH = hormônio luteinizante 
FSH = hormônio folículo estimulante 
HAS = hipertensão arterial sistêmica 
PA = pressão arterial 
VO = via oral 
EV = endovenoso 
CID 10 = Código Internacional de Doenças 
ECG = eletrocardiograma 
DHL = desidrogenase láctica 
UI = unidade internacional 
TC = tomografia computadorizada 
MV = murmúrio vesicular 
Hb = hemoglobina sérica 
Ht = hematócrito 
GB = glóbulos brancos 
TGO = transaminase glutâmico oxalacética 
TGP = transaminase glutâmico pirúvico 
FA = fosfatase alcalina 
BT = bilirrubina total 
BD = bilirrubina direta 
RHA = ruídos hidroaéreos 

 

BCG – ID = BCG Intradérmico 
GGT = gama glutamil transferase 
AAS = ácido acetilsalicílico 
UTI = unidade de terapia intensiva 
FiO2 = fração inspirada de oxigênio 
VC = volume corrente 
FR = frequência respiratória 
PEEP = pressão positiva expiratória final 
PO2 = pressão de oxigênio 
PCO2 = pressão de gás carbônico 
BIC = bicarbonato 
BE = excesso de base 
VEF1 = volume expiratório forçado 
T4 Livre = tiroxina livre 
TSH = hormônio tireoestimulante 
VR = valor de referência 
VHS = velocidade de hemossedimentação 
HAS = hipertensão arterial sistêmica 
DM = diabetes mellitus 
VCM = volume corpuscular médio 
HCM = hemoglobina corpuscular média          
RDW = red cell distribution width 
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PEDIATRIA 
 
 
1) Após período expulsivo prolongado de parto vaginal, RN nasce em apneia e com hipotonia 
generalizada. É levado ao berço de reanimação e, após os passos iniciais, apresenta FC = 80 bpm e 
apneia. Após o primeiro ciclo de ventilação com pressão positiva (VPP) com máscara facial e oxigênio a 
21%, a FC é de 80 bpm, a respiração é irregular e o RN apresenta cianose generalizada. O oxímetro de 
pulso ainda não mostra a saturação de oxigênio. O próximo passo na 
reanimação é : 
 
 A) oferecer oxigênio a 100% por via inalatória. 
 B) verificar o ajuste da máscara à face do RN e repetir a VPP com oxigênio a 21%, por mais 30 
segundos. 
C) intubar o RN e realizar a VPP com balão e cânula orotraqueal, com oxigênio a 100%. 
D) iniciar massagem cardíaca e oferecer oxigênio por máscara não reinalante. 
 
 
2) Criança de 9 anos com proptose unilateral de rápida evolução.O diagnóstico inicial mais provável é : 
 
(A) retinoblastoma. 
(B) oftalmoplegia dolorosa. 
(C) neuroglioma. 
(D) rabdomiossarcoma. 
 
 
3) RN de 8 dias de vida, nascido de parto cesária sem intercorrências, com 38 semanas de gestação, 
peso de nascimento 3880 g e comprimento 51 cm. Recebeu alta com 3 dias de vida. Exame de 
ultrassonografia antenatal revela hidronefrose à direita. Urina I normal e cultura negativa. RN 
assintomático e em uso de dose profilática de cefalexina. EF: sem alterações. O exame mais indicado 
na elucidação diagnóstica é : 
 
(A) renograma dinâmico com DTPA Tc99m. 
(B) renograma com MAG3 Tc99m. 
(C) cintilografia estática com DMSA Tc 99m. 
(D) ultrassonografia renal e de vias urinárias 
 
 
4) Lactente de 45 dias de vida apresenta cansaço ao respirar e às mamadas desde os 15 dias de vida, 
com piora progressiva. EF: desnutrido, apático, taquidispneico, extremidades frias, tempo de 
enchimento capilar prolongado, pulsos finos e rápidos, FC = 190 bpm, com sopro sistólico ejetivo rude 
(3+/6+) na borda esternal direita superior, com irradiação para a fúrcula e carótidas, fígado palpável a 5 
cm do rebordo costal e edema na região sacral. O tratamento inicial é : 
 
(A) inotrópico positivo intravenoso, pelo perfil hemodinâmico frio e seco. 
(B) diurético via oral e inotrópico positivo intravenoso, pelo perfil hemodinâmico frio e úmido. 
(C) diurético e inotrópico positivo intravenosos, pelo perfil hemodinâmico frio e úmido. 
(D) diurético intravenoso, pelo perfil hemodinâmico quente e úmido. 
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5) Mãe refere que sua filha de 3 meses de idade não está crescendo adequadamente. AP: nascida a 
termo, 38 semanas, comprimento = 50 cm, peso = 3 kg, perímetro cefálico (PC) = 35 cm. EF: peso = 4,6 
kg, estatura = 57 cm, PC = 41 cm. Esta paciente: 
 
(A) está crescendo adequadamente, segundo os ganhos de peso, estatura e PC esperados para a 
idade. 
(B) cresceu bem em estatura, porém o ganho de peso esperado por dia está abaixo do adequado para 
a idade. 
(C) ganhou muito peso para a idade e cresceu adequadamente em estatura, o PC está aquém do 
esperado para a idade. 
(D) apresenta peso e estatura adequados, porém já ao nascimento apresentou PC baixo, compatível 
com microcefalia leve ao nascimento. 
 
 
6) Lactente de 10 meses com história de febre alta nos últimos três dias (3 episódios ao dia), com 
irritabilidade e discreta diminuição do apetite. Logo após o desaparecimento do último pico febril, 
passou a apresentar rash maculopapular, que começou no tronco e evoluiu para cabeça e membros. A 
principal hipótese diagnóstica é: 
 
(A) exantema súbito por Parvovírus B-19. 
(B) roseola infantum por Varicela Zoster. 
(C) escarlatina por Streptococcus beta hemolítico do grupo A. 
(D) exantema súbito por Herpes 6 e 7. 
 
7) Criança de 7 meses apresenta sibilância, vômitos e irritabilidade desde os 4 meses de idade, com 
parada do ganho de peso desde então. AP: aleitamento materno exclusivo até os 3 meses, com 
introdução de leite de vaca aos 2 meses e bolachas de trigo aos 4 meses. O diagnóstico é: 
 
(A) doença celíaca. 
(B) alergia à proteína do leite de vaca. 
(C) fibrose cística. 
(D) doença do refluxo gastroesofágico 
 
 
8) Criança de 5 anos, em tratamento para asma usando beclometasona em dose de 200 mcg/dia com 
espaçador e máscara, vem tendo crises mais que 2 vezes por semana, sendo necessário o uso de 
medicação de alívio e apresentando despertar noturno 1vez por semana. O estado clínico atual da 
asma e a conduta sobre a corticoterapia são: 
 
(A) parcialmente controlada; aumentar dose de corticoterapia, que está baixa. 
(B) parcialmente controlada; manter dose de corticoterapia, 
que está média. 
(C) não controlada; aumentar dose de corticoterapia, que 
está baixa. 
(D) não controlada; manter dose de corticoterapia, que está 
alta. 
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9) Considerando a etiologia das pneumonias comunitárias em Pediatria, podemos afirmar: 
 
(A) adenovírus tipo 22 é prevalente no outono e inverno, principalmente nas faixas etárias de escolares 
e adolescentes. 
(B) Chlamydia pneumoniae é agente típico em pacientes de 3 semanas a 3 meses de vida, com história 
inicial de conjuntivite, que evoluem com tosse e taquipneia. 
(C) Mycoplasma pneumoniae é responsável por pneumonias de início brando ou que não melhoram 
com amoxicilina ou penicilina, em crianças maiores de 5 anos de idade. 
(D) Streptococcus do grupo B é agente etiológico comum nos recém-nascidos, porém com evolução 
lenta e favorável, independentemente da idade gestacional. 
 
 
10) Criança de 8 anos apresenta história de sinusopatia crônica, distensão abdominal e diarreia crônica 
com padrão de esteatorreia. AP: ingestão de leite de vaca aos 5 meses e de macarrão aos 8 meses. 
EF: peso no percentil 5 e altura no percentil 1,0. Pele muito ressecada e perfil celíaco. O diagnóstico é: 
 
(A) doença celíaca. 
(B) alergia à proteína do leite de vaca. 
(C) deficiência de alfa-1-antitripsina. 
(D) fibrose cística 
 
 
 
11) Menino de 15 anos apresenta hipertensão arterial (aferida no membro superior direito), diminuição 
da amplitude dos pulsos femorais e dificuldade de palpar os pulsos tribais anteriores e posteriores. 
Mantém saturação arterial acima de 95% nos membros superiores e inferiores, sem diferença 
significativa entre eles. Raio x de tórax: presença do sinal de Röesler (desgaste das bordas inferiores 
das costelas).O adolescente é portador de: 
 
(A) interrupção da aorta. 
(B) coarctação da aorta. 
(C) estenose aórtica valvar. 
(D) estenose aórtica supravalvar. 
 
 
12) Menino de 14 anos com história de dor em face interna da coxa há 15 dias e claudicação nos 
últimos 5 dias, sem melhora com analgésicos. Nega quadros infecciosos precedentes ou associados, 
nega sintomas sistêmicos como febre e/ou apatia. EF: paciente brevilíneo apresenta dor ao exame de 
quadril à direita com limitação à abdução e rotação externa. A hipótese diagnóstica é: 
 
(A) osteocondrose da cabeça do fêmur. 
(B) epifisiólise. 
(C) artrite séptica. 
(D) sinovite transitória do quadril. 
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GINECO-OBSTETRÍCIA 
 
13) Mulher de 27 anos apresenta dor aguda em baixo ventre, em pontada, de moderada/forte 
intensidade associada à distensão abdominal, sem melhora com analgesia. AP: G0P0,17o dia do ciclo 
menstrual. EF: dor de forte intensidade à palpação do baixo ventre, predominantemente em FID, DB(–), 
toque vaginal: massa de consistência cística, com ±5 cm de diâmetro em FID, intensa dor à mobilização 
do colo e à palpação de fundo de saco lateral direito. Ultrassonografia com Doppler apresentada a 
seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A conduta é: 
 
(A) controle ultrassonográfico. 
(B) laparoscopia. 
(C) dosagem de marcadores tumorais. 
(D) punção guiada da lesão por ultrassom. 
 
 
14) Mulher de 52 anos submetida à conização cujo resultado histopatológico foi compatível com 
neoplasia intraepitelial cervical grau III (NIC III/Carcinoma in situ) margens comprometidas. A conduta é: 
 
(A) colposcopia trimestral com biópsia, se necessário. 
(B) histerectomia total. 
(C) reconização para descartar doença invasora em estádio inicial. 
(D) cirurgia de Werthein-Meigs. 
 
 
15) Mulher de 68 anos apresentou episódio isolado de discreto sangramento há 1 mês. AP: G2P1A1C0, 
obesidade, hipertensão e diabetes de difícil controle. AF: mãe falecida por neoplasia de cólon. 
Ultrassonografia transvaginal: espessamento endometrial focal de 8 mm com pedículo único ao estudo 
Doppler. A conduta mais adequada é : 
 
(A) expectante. 
(B) curetagem uterina de prova. 
(C) biópsia excisional dirigida. 
(D) biópsia às cegas. 
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16) Mulher de 37 anos refere corrimento vaginal amarelado e espesso, prurido vulvovaginal intenso e 
ardência miccional. Está no 24o dia do ciclo menstrual, nega uso de método contraceptivo e relata estar 
em pausa sexual há 6 meses. Exame ginecológico: vulvite intensa, conteúdo vaginal aumentado, 
bifásico, teste de aminas negativo e pH 4,4. Bacterioscopia do conteúdo vaginal mostrada a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O diagnóstico é: 
 
(A) dermatose vulvar. 
(B) vaginose citolítica. 
(C) vaginite descamativa inflamatória. 
(D) candidíase vulvovaginal. 
 
 
17) Mulher de 76 anos apresenta o seguinte exame ginecológico para quantificação de prolapso genital 
(pelvic organ prolapse quantification = POP-Q) Aa: +2 / Ba: +4 / C: –9 / Gh: 4,5 / 
Pb: 1,5 / Tvl: 10 / Ap: –3 / Bp: –3 / D: –10. ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A conduta é: 
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(A) histerectomia vaginal. 
(B) colpoperineoplastia posterior. 
(C) colpoperineoplastia anterior. 
(D) sling trans-obturatório. 
 
 
 
18) Mulher de 52 anos apresenta sintomas climatéricos há 2 anos. AP: histerectomia total por 
leiomioma há 6 anos, nega doenças crônicas. AF: mãe com osteoporose, nega câncer de mama. 
Mamografia BIRADS 2. Densitometria óssea: coluna lombar T-score de –1,5 desvio-padrão e em colo 
de fêmur T-score de –1,3 desvio-padrão. O plano terapêutico mais adequado é : 
 
(A) terapia hormonal estroprogestativa e bisfosfonatos. 
(B) terapia estrogênica isolada e exercícios físicos de intensidade moderada. 
(C) bisfosfonatos e carbonato de cálcio associado à vitamina D. 
(D) terapia estrogênica isolada e carbonato de cálcio associado à vitamina D. 
 
 
 
19) O achado mamográfico mais comum do carcinoma ductal in situ é: 
 
(A) microcalcificações mais grosseiras, difusas e bilaterais. 
(B) microcalcificações pleomórficas, agrupadas e numerosas num setor da mama. 
(C) nódulo denso com bordas irregulares. 
(D) nódulo denso com bordas regulares. 
 
 
 
20) Mulher de 18 anos apresenta menstruações a cada 90-120 dias desde a menarca. AP: menarca aos 
11 anos, G0P0. EF: IMC = 26,7, índice Ferriman-Gallwey = 9. Para realizar o diagnóstico de síndrome 
dos ovários policísticos, é necessário(a) : 
 
(A) alteração laboratorial no valor da insulina e no teste de tolerância à glicose. 
(B) presença da relação LH/FSH > 2 e de obesidade central, com medida da circunferência da cintura > 
88 cm. 
(C) avaliar o padrão menstrual de anovulação crônica e presença de hiperandrogenismo clínico e/ou 
bioquímico. 
(D) alteração da morfologia ovariana à ultrassonografia, uma vez que este é critério indispensável. 
 
 
21) Gestante com glicemia de jejum no primeiro trimestre de 88 mg/dL realiza teste de tolerância oral à 
glicose (GTT 75 g) com 25 semanas, com as glicemias: 90 mg/dL (jejum) e 160 mg/dL (1h) e 155 mg/dL 
(2h) pós-sobrecarga. O diagnóstico é: 
 
(A) diabetes mellitus gestacional. 
(B) diabetes clínico (overt diabetes). 
(C) intolerância à glicose na gravidez. 
(D) gestação normal. 
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22) Mulher de 30 anos, quartigesta, tercípara, com duas cesáreas anteriores, realiza ultrassom de rotina 
com 16 semanas que mostra placenta recobrindo o orifício interno do colo uterino. O diagnóstico e 
conduta são ; 
 
(A) placenta prévia; seguimento no pré-natal de alto risco. 
(B) inserção baixa da placenta; repetir o exame de ultrassom com 28 semanas. 
(C) placenta prévia; solicitar ressonância magnética para investigar acretismo placentário. 
(D) inserção baixa da placenta; solicitar ressonância magnética para investigar acretismo placentário 
 
 
 
23) Tercigesta, secundípara, de 39 anos, encontra-se com 14 semanas de gravidez em primeira 
consulta de pré-natal. AP: pré-eclâmpsia em gestação anterior, HAS controlada com metildopa 750 mg 
por dia. A conduta sobre a utilização de ácido acetilsalicílico na gestação e sua justificativa, com base 
nas informações da tabela a seguir, são: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(A) prescrever aspirina (100 mg ao dia) para redução da incidência de pré-eclâmpsia. 
(B) prescrever aspirina (500 mg ao dia) para redução da incidência de hipertensão gestacional. 
(C) prescrever aspirina (100 mg ao dia) para redução da incidência de parto pré-termo, antes da  34a 
semana de gravidez. 
(D) prescrever aspirina (500 mg ao dia) para redução da incidência de eclâmpsia. 
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24) Mulher de 53 anos com derrame pleural e ascite compatíveis, respectivamente, com exsudato e 
transudato. Ultrassonografia pélvica: imagem sólida no ovário esquerdo, hipoecoica, homogênea e 
medindo aproximadamente 3,0 x 3,0 x 2,0 cm. A hipótese diagnóstica para a lesão ovariana é : 
 
(A) tumor de Brenner, constituído por epitélio transicional, entidade epidemiologicamente mais comum 
nesse contexto clínico-radiológico. 
(B) tumor de Krukenberg, constituído por células em anel de sinete, frequentemente associado com 
essas manifestações. 
(C) fibroma, tumor derivado do cordão sexual, de bom prognóstico e o mais comumente associado ao 
quadro clínico da paciente. 
(D) tecoma, derivado do cordão sexual, em geral sem atividade hormonal, cujo tratamento cirúrgico 
melhora a sintomatologia extraovariana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO DE OLHOS DO VALE   

Processo Seletivo Residência Médica 2021 

 

 

Processo Seletivo Residência Médica - 2021 Página 11  

 

 

CLÍNICA MÉDICA 
 
 
25) Mulher de 69 anos, hipertensa, diabética e sem antecedentes psiquiátricos apresentou, no segundo 
dia após mastectomia por câncer mamário, inquietação, desorientação temporo-espacial, discurso 
incoerente, alucinações visuais, ideação delirante de cunho paranoide e deficit de memória de fixação. 
O quadro oscila durante o dia, apresentando períodos de melhora durante o dia e piora ao final da tarde 
ou noite. O diagnóstico mais provável, segundo a CID 10, é : 
 
(A) transtorno psicótico agudo e transitório. 
(B) transtorno delirante induzido. 
(C) transtorno esquizotípico. 
(D) delirium não induzido pelo álcool ou por outras substâncias psicoativas. 
 
 
26) Homem de 35 anos com história de dor lombar sem irradiação, que melhora quando anda e piora 
quando dorme. A principal hipótese diagnóstica é: 
 
(A) lombociatalgia. 
(B) espondiloartrite. 
(C) osteoartrite de coluna lombar. 
(D) estenose de canal medular. 
 
 
 
27) As medidas associadas com a redução da mortalidade no choque séptico, além da ressuscitação 
volêmica, são: 
 
(A) antibioticoterapia precoce, uso de corticoide, controle glicêmico, uso de agentes vasopressores 
precocemente. 
(B) antibioticoterapia na primeira hora de tratamento, controle glicêmico, uso de dopamina e 
vasopressina, se necessário. 
(C) antibioticoterapia precoce, uso de imunoglobulina humana, uso de proteína C ativada, uso de 
agentes vasopressores precocemente. 
(D) antibioticoterapia na primeira hora de tratamento, controle glicêmico, uso de agentes vasopressores 
precocemente. 
 
 
28) Homem, 53 anos, tabagista há 32 anos, apresenta dor precordial intensa irradiada para o braço 
esquerdo com duração de 25 minutos, acompanhada de falta de ar, sem queixas prévias. Exame físico: 
PA = 140x90 mmHg, FC = 100 bpm e crepitações pulmonares bilaterais em bases e terços médios. 
ECG: inversão de onda T nas derivações precordiais. Troponinas normais. O diagnóstico e a conduta 
são, respectivamente, 
 
(A) infarto sem supradesnivelamento do segmento ST; angiografia em até 72 horas. 
(B) angina instável de alto risco; angiografia em até 2 horas. 
(C) angina instável de risco intermediário; angiografia em até 24 horas. 
(D) angina instável de baixo risco; tratamento clínico não invasivo. 
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29) Homem de 72 anos, hipertenso há oito anos, apresenta dispneia aos moderados esforços e 
paroxística noturna. Exame físico: PA = 180x110 mmHg, FC = 112 bpm. Ausculta pulmonar: estertores 
crepitantes finos de base. Ecocardiograma: ventrículo esquerdo com fração de ejeção de 72% e 
hipertrofia concêntrica moderada. BNP (peptídeo natriurético tipo B): 2000 pg/mL. A associação de 
fármacos mais adequada para o tratamento é : 
 
(A) hidralazina, clonidina, furosemida. 
(B) carvedilol, digoxina, furosemida. 
(C) losartana, furosemida, espironolactona. 
(D) enalapril, furosemida, diltiazem. 
 
 
 
30) Homem de 78 anos, hipertenso, diabético tipo 2 e tabagista, em uso de furosemida 40 mg/dia, 
metformina 1000 mg/dia, AAS 100 mg/dia e losartana 100 mg/dia. Foi submetido a cateterismo e 
angioplastia devido à angina instável de alto risco com lesão significativa em descendente anterior. 
Manteve-se assintomático, estável hemodinamicamente, euvolêmico, com diurese satisfatória, sem 
sinais de infecção. Apresentou piora da função renal: creatinina basal e da admissão: 0,8 mg/dL; após 
72horas do procedimento: 1,2 mg/dL. O provável diagnóstico e as medidas que poderiam ter sido feitas 
para evitá-lo são, respectivamente, 
 
(A) nefropatia induzida por contraste; suspender drogas nefrotóxicas antes do procedimento, realizar 
hidratação endovenosa pré e pós-procedimento e usar contraste isosmolar (ou hiposmolar) em menor 
volume. 
(B) nefropatia induzida por contraste; suspender drogas nefrotóxicas antes do procedimento, realizar 
hidratação endovenosa pré e pós-procedimento, administrar acetilcisteína e estatina. 
(C) doença renal ateroembólica; suspender drogas nefrotóxicas antes do procedimento, realizar 
hidratação endovenosa pré e pós-procedimento. 
(D) doença renal ateroembólica; nada poderia ser feito para prevenção dessa patologia. 
 
 
 
31) Homem de 75 anos com pneumonia foi internado e recebeu amoxicilina-clavulanato e omeprazol, 
com boa resposta. No quinto dia de internação, apresenta febre, inapetência, dor abdominal em cólica e 
diarreia, com eliminação de fezes líquidas e muco. Os episódios de diarreia estão aumentando e o 
paciente precisou de hidratação intravenosa. Exame físico: sinais vitais normais, hipertimpanismo 
abdominal. Hemograma: 12000 leucócitos/mm3. Raio x de abdome: discreta distensão do cólon. 
Coprocultura: ausência de germes patogênicos. O tratamento é: 
 
(A) ciprofloxacina por via oral. 
(B) metronidazol por via oral. 
(C) ciprofloxacina e metronidazol por via intravenosa. 
(D) ceftriaxone por via intravenosa. 
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32) Homem de 58 anos com febre há 4 dias foi internado para tratamento de extensa celulite em 
membro inferior esquerdo associada a úlcera plantar infectada. AP: obeso e diabético mal controlado. 
Hemograma: Glóbulos vermelhos: 3 840 000/mm3, Hemoglobina: 11,3 g/dL, Hematócrito: 35,2%, VCM: 
87 fL, HCM: 33 pg, Plaquetas: 580000/mm3, Glóbulos brancos: 46000/mm3 (mielócitos: 3%, 
metamielócitos: 6%, bastões: 12%, neutrófilos: 58%, basófilos: 0%, eosinófilos: 3%, linfócitos: 8% 
monócitos: 10%), RDW: 16%, Reticulócitos: 1,3%. A hipótese diagnóstica e a conduta são: 
 
 
(A) leucemia mieloide aguda; coleta de medula óssea. 
(B) leucemia mieloide crônica; coleta de medula óssea e pesquisa de cromossomo Filadélfia. 
(C) reação leucemoide associada a plaquetose reacional; antibioticoterapia. 
(D) quadro reacional sobreposto a leucemia mieloide aguda; antibioticoterapia e coleta de medula 
óssea. 
 
 
33) No mieloma múltiplo, 
 
(A) hipercalcemia, eventualmente observada, seria secundária à insuficiência renal aguda. 
(B) sem proteinúria, não há risco para desenvolvimento de insuficiência renal aguda. 
(C) há predisposição a infecções por bactérias encapsuladas devido imunodeficiência humoral 
predominante. 
(D) o principal achado do hemograma é a presença de plasmócitos. 
 
 
34) São objetivos do tratamento da hepatite C: 
 
(A) resposta virológica sustentada e erradicação do vírus do organismo. 
(B) manutenção do vírus em órgãos linfoides, mas com carga viral não detectada. 
(C) aumento da qualidade, mesmo com impossibilidade de aumento da expectativa de vida. 
(D) prevenção do carcinoma hepatocelular, mesmo sem erradicação do vírus. 
 
 
 
35) Mulher de 35 anos, com irritabilidade, taquicardia, aumento da sudorese e insônia. EF: FC = 98 
bpm, tireoide indolor com nódulo de 1,5 cm, retração palpebral discreta, mas sem proptose ocular. 
Exames laboratoriais: T4 Livre = 2,35 (VR = 0,8-1,9); TSH = 0,05 (VR = 0,4-4,0); anticorpo 
antiperoxidase (antiTPO) = 10 (VR = < 35); tireoglobulina = 0,03 (VR = < 1,0); VHS = 67 (VR = até 20 
mm). Cintilografia = nódulo frio, captação de iodo radiativo em 24h = 2,1% (VR = 15-30%). O 
diagnóstico é: 
 
(A) doença de Graves. 
(B) bócio nodular tóxico. 
(C) tireotoxicose factícia. 
(D) tireoidite linfocítica subaguda. 
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36) Na evolução da infecção pelo HIV, é comum ocorrer envelhecimento precoce, que pode ser 
explicado pela associação de: 
 
(A) processo inflamatório crônico e ativação imune persistente. 
(B) controle completo da replicação viral após tratamento e uso tardio de antirretrovirais. 
(C) intensa inflamação do início da infecção e controle da ativação imune. 
(D) ativação imune persistente e uso precoce de antirretrovirais. 
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CIRURGIA GERAL 
 

 
37) RN do sexo masculino, 3 dias de vida, apresenta distensão abdominal e vômitos há 1 dia. Até o 
momento, foram 4 episódios de vômitos, os 2 primeiros de conteúdo alimentar e os últimos com 
conteúdo esverdeado. AP: nascido a termo, de parto vaginal, sem intercorrência, com peso e estatura 
adequados para a idade gestacional. Hoje evacuou pela primeira vez, em pequena quantidade, após a 
realização de estímulo com supositório de glicerina. Exame físico: BEG, desidratado 1+/4, corado, FC e 
FR normais para a idade. Abdome: distensão generalizada, RHA presentes, sem sinais de reação 
peritoneal. Toque retal: saída de grande quantidade de mecônio. A conduta inicial é : 
 
(A) colostomia em duas bocas, para tratamento da obstrução intestinal. 
(B) lavagem intestinal com solução fisiológica aquecida, para alívio dos sintomas. 
(C) tomografia computadorizada do abdome, para elucidação diagnóstica. 
(D) duodeno-duodenoanastomose em “forma de diamante”, para tratamento definitivo. 
 
 
 
38) Menino de 3 meses de idade apresenta choro e irritabilidade há 2 horas, associados ao surgimento 
de “nódulo na virilha” à esquerda. Não apresentou febre, nem vômitos. EF: BEG, corado, hidratado, 
choroso. Abdome com RHA propulsivos, normotenso, sem sinais de reação peritoneal. Presença de 
abaulamento inguinal fixo à esquerda, sem sinais flogísticos, doloroso à manipulação local. Imagem 
apresentada a seguir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A conduta inicial mais adequada é: 
 
(A) exploração cirúrgica inguinal à esquerda. 
(B) tentativa de redução manual. 
(C) ultrassonografia inguinal e escrotal. 
(D) analgesia e antibioticoterapia. 
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39) Homem de 28 anos, vítima de acidente automobilístico há 1 hora. Refere apenas muita dor torácica 
durante a respiração. Encontra-se estável hemodinamicamente. EF do tórax: enfisema de tecido celular 
subcutâneo principalmente em região anterior e lateral esquerda do tórax, expansibilidade simétrica 
bilateralmente, murmúrio vesicular presente bilateralmente, sem alteração à percussão. TC de tórax 
apresentada a seguir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Os diagnósticos e a conduta mais adequada são 
 
(A) pneumomediastino e enfisema de tecido celular subcutâneo; observação clínica e medidas de 
suporte (analgesia e oxigenioterapia). 
(B) pneumomediastino, pneumotórax bilateral e enfisema de tecido celular subcutâneo; drenagem do 
mediastino e torácica bilateral. 
(C) pneumotórax bilateral e enfisema de tecido celular subcutâneo; drenagem torácica bilateral. 
(D) pneumotórax bilateral e enfisema de tecido celular subcutâneo; observação clínica e medidas de 
suporte (analgesia e oxigenioterapia). 
 
 
 
40) Ao solicitar um fio de sutura para tratar um ferimento em face lateral da perna, o auxiliar de sala 
apresenta-lhe duas opções disponíveis: náilon, monofilamentar, preto, 4-0, com agulha de secção 
triangular, semirreta (1/4 de círculo) de 2,5 cm e polipropileno, monofilamentar, 4-0, com agulha de 
secção cilíndrica, meio círculo de 3 cm. Considerando o tipo de sutura que você deverá fazer, a melhor 
escolha é o fio de: 
 
(A) náilon, pela alta reatividade tecidual. 
(B) polipropileno, pelo boa manuseabilidade. 
(C) náilon, pois a agulha é mais adequada para a sutura da pele. 
(D) polipropileno, pois a agulha é mais adequada para a sutura da pele. 
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41) Na síndrome da revascularização, após desobstrução arterial aguda no membro inferior, o paciente: 
 
(A) apresenta alcalose metabólica e hipopotassemia refratária. 
(B) pode evoluir com edema muscular do membro acometido e necessidade de fasciotomia precoce. 
(C) deve ser mantido antiagregado com rivaroxabana no pós-operatório imediato para evitar 
retrombose. 
(D) apresenta lise espontânea do coágulo quando sua origem é embólica, com evolução mais favorável 
do que casos de origem trombótica. 
 
 
 
42) Durante a cirurgia de transplante renal, a reconstrução urinária consiste habitualmente em 
(A) ureteropielostomia. 
(B) ureteroureterostomia. 
(C) ureteroneocistostomia. 
(D) vesicopielostomia. 
 
 
 
43) Mulher de 58 anos, vítima de acidente automobilístico, colisão carro x carro. chega a serviço de alta 
complexidade com equipe cirúrgica perene e UTI completa de retaguarda.EF: consciente, orientada e 
imobilizada em prancha rígida e colar cervical. FC = 110 bpm, PA = 90x60 mmHg, MV + sem ruídos 
adventícios, abdome globoso, doloroso à palpação de flanco e hipocôndrio esquerdos, com presença 
de hematoma e discreta irritação peritoneal em hipocôndrio esquerdo. Hb: 9,8 g/dL. Após infusão 
endovenosa de 3 litros de cristaloide, paciente apresenta FC = 95 bpm e PA = 110x60 mmHg. Realizou 
TC de abdome: laceração esplênica de 3 cm de profundidade, com presença de líquido periesplênico. A 
conduta é: 
 
(A) laparotomia exploradora. 
(B) videolaparoscopia diagnóstica. 
(C) observação do paciente em esquema de UTI. 
(D) lavado peritoneal diagnóstico. 
 
 
 
44) Mulher de 40 anos apresenta dor epigástrica e em hipocôndrio direito, náuseas e vômitos há 3 dias 
e icterícia, colúria e acolita há 1 dia. Exame físico: BEG, ictérica (+/4+). Abdome globoso, flácido, sem 
reação à palpação, com discreta dor à palpação de epigástrio. Exames laboratoriais: Hb = 12,8 g/dL; Ht 
= 38%; GB = 4,5 103/mm3;  Plaquetas = 222,5 103/mm3; TGO = 68 U/L; TGP = 73 U/L; GGT = 546 
U/L, FA = 334 U/L, BT = 4,3 mg/dL (BD = 3,2 mg/dL), amilase = 49 U/L. O primeiro exame de imagem a 
ser realizado é : 
 
(A) ultrassonografia de abdome. 
(B) tomografia de abdome. 
(C) ressonância de abdome. 
(D) colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. 
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45) Homem de 68 anos apresenta dor em fossa ilíaca esquerda, hiporexia e febre não aferida há 3 dias. 
AP: diabético e hipertenso controlado. EF: BEG, hidratado, corado, afebril, dor à palpação em fossa 
ilíaca esquerda, com reação peritoneal local. Raio x de abdome: normal. TC abdome: divertículos em 
cólon sigmoide com espessamento de sua parede e presença de coleção líquida em goteira 
parietocólica esquerda, de aproximadamente 150 mL. A conduta mais adequada é : 
 
(A) colonoscopia. 
(B) drenagem percutânea guiada por tomografia ou ultrassonografia. 
(C) hemicolectomia esquerda com reconstrução primária. 
(D) cirurgia de Hartmann. 
 
 
 
46) A toxicidade ao sistema nervoso central pela administração de anestésicos locais é : 
 
(A) reduzida devido à diminuição da ligação dessas drogas às proteínas plasmáticas. 
(B) relacionada a efeitos excitatórios resultantes, frequentemente, das baixas concentrações 
plasmáticas dessas drogas. 
(C) caracterizada por efeitos excitatórios se as drogas forem lipofílicas e estiverem em altas 
concentrações plasmáticas. 
(D) manifestada, por exemplo, por convulsão, sendo que o limiar convulsivo pode ser aumentado pela 
administração de benzodiazepínicos. 
 
 
47) Homem de 35 anos, vítima de acidente automobilístico, encontra-se em coma, hiperventilando, com 
respiração profunda e rápida e dilatação pupilar bilateral. Seu nível de 
lesão é : 
 
(A) diencefálico. 
(B) mesencefálico. 
(C) pontino. 
(D) bulbar 
 
 
 
48) Mulher de 72 anos apresenta história clínica compatível com pneumonia comunitária. Raio x de 
tórax: derrame pleural ocupando o 1/3 inferior do hemitórax esquerdo. Após toracocentese diagnóstica, 
a drenagem torácica imediata está indicada se: 
 
(A) pH: 7,15, glicose: 35 mg%, DHL: 5000 UI/L, predomínio de polimorfonucleares. 
(B) pH: 7,30, glicose: 80 mg%, DHL: 800 UI/L, predomínio de linfócitos e monócitos. 
(C) relação entre proteína do líquido pleural e a sérica = 0,6, relação entre DHL do líquido pleural e a 
sérica = 0,7 e DHL no líquido pleural > 2/3 do limite superior no soro. 
(D) relação entre proteína do líquido pleural e a sérica = 0,4, relação entre DHL do líquido pleural e a 
sérica = 0,5 e DHL no líquido pleural ˂ 2/3 do limite superior no soro. 
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MEDICINA  PREVENTIVA E SOCIAL 
 

 
49) Homem de 68 anos, portador de tuberculose pulmonar bacilífera, em início de tratamento, tem como 
contatos: a esposa de 66 anos, portadora de diabetes mellitus e uma neta de 9 anos. Ambas negam 
queixas respiratórias e têm radiografias de tórax normais. A neta recebeu BCG-ID ao nascer. O teste 
tuberculínico da esposa é de 8 mm e da neta, de 6 mm. Segundo orientação do Ministério da Saúde, a 
introdução do tratamento para infecção latente por tuberculose (ILTB): 
 
(A) deve ser feita apenas para a esposa. 
(B) deve ser feita apenas para a neta. 
(C) deve ser feita para a esposa e para a neta. 
(D) não deve ser feita para a esposa nem para a neta 
 
 
 
50) A meta denominada “90–90–90”, estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, refere-se ao: 
 
(A) acesso universal ao tratamento antirretroviral para portadores do HIV. 
(B) acesso universal aos novos tratamentos contra o vírus 
da hepatite C. 
(C) controle da epidemia de HIV/aids até 2030. 
(D) controle da epidemia de hepatite C até 2020 
 
 
 
51) O gráfico a seguir representa a evolução do coeficiente de mortalidade infantil em determinada 
região, ao longo de 40 anos, com seus dois componentes: a mortalidade infantil neonatal e a 
mortalidade infantil pós-neonatal ou tardia. 
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A análise do gráfico revela o padrão de evolução de uma região: 
 
(A) em desenvolvimento, com queda da mortalidade infantil representada pela linha verde, às custas 
dos componentes neonatal (linha azul) e pós-neonatal (linha vermelha) que obteve uma queda mais 
significativa. 
(B) desenvolvida, com estabilização da mortalidade infantil representada pela linha azul, às custas dos 
componentes neonatal (linha verde), que obteve uma queda mais significativa, e do componente pós-
neonatal (linha vermelha). 
(C) subdesenvolvida, com queda pouco significativa da mortalidade infantil nos 40 anos em estudo, 
representada pela linha vermelha, às custas dos componentes neonatal (linha verde) e pós-neonatal 
(linha azul). 
(D) desenvolvida, com a mortalidade infantil representada pela linha vermelha, às custas dos 
componentes neonatal (linha azul), com queda mais significativa, e do componente pós-neonatal (linha 
verde). 
 
 
52) Em uma cidade, o novo secretário de saúde realizará uma avaliação do nível de saúde do 
município, comparando dados de uma série histórica dos últimos dez anos. Assinale a alternativa que 
contém os indicadores de avaliação de saúde a serem utilizados. 
 
(A) coeficiente de mortalidade materna, coeficiente de mortalidade infantil e seus componentes, 
esperança de vida ao nascer e razão de mortalidade proporcional. 
(B) taxa de nascidos vivos, coeficiente de mortalidade geral, frequência de traumatismos encaminhados 
à urgência hospitalar e prevalência de doenças transmissíveis. 
(C) coeficiente de mortalidade geral por sexo, coeficiente de mortalidade infantil por doenças, taxa de 
ataque por acidentes de trânsito e morbidade referida por diabetes. 
(D) prevalência de doenças de notificação compulsória, coeficiente de mortalidade infantil por doenças 
infecciosas, incidência de doenças crônicas na população idosa e taxa de cobertura vacinal. 
 
 
53) Em um estudo, cujo objetivo foi identificar fatores associados com a ocorrência de câncer de 
laringe, foram incluídos 289 indivíduos que apresentavam diagnóstico recente de câncer de laringe e 
578 indivíduos sem este diagnóstico. Exposições passadas dos indivíduos foram comparadas e 
analisadas por meio de modelos de regressão logística. O tipo de delineamento epidemiológico utilizado 
no estudo foi 
(A) coorte. 
(B) ensaio clínico randomizado. 
(C) transversal. 
(D) caso controle. 
 
 
54) “Uma limitação deste estudo decorre de seu delineamento, que impossibilita aferir relações de 
antecedência da exposição em relação ao desfecho, uma vez que as medidas de interesse de 
exposição e efeito são avaliadas simultaneamente, impossibilitando o estabelecimento de claras 
relações de causa-efeito”. Esta afirmação refere-se ao delineamento 
epidemiológico de um estudo do tipo 
(A) ensaio clínico randomizado. 
(B) transversal. 
(C) ecológico. 
(D) caso controle. 
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55) Entre as diretrizes gerais para a implementação da Política Nacional de Humanização nos 
diferentes níveis de atenção à saúde, consta: 
 
(A) sensibilizar os profissionais em relação à violência intrafamiliar. 
(B) dar preferência ao atendimento de condições agudas de doença. 
(C) garantir o atendimento por profissionais médicos. 
(D) desconstruir práticas leigas que induzam pacientes ao autocuidado, sem a necessária comprovação 
científica. 
 
 
 
56) Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a organização do Sistema 
Único de Saúde deve estar de acordo com, entre outras, a seguinte diretriz: 
 
(A) integralidade dos cuidados assistenciais, sem prejuízo das atividades de promoção de saúde. 
(B) descentralização com ênfase na regionalização e direção das secretarias estaduais de saúde. 
(C) hierarquização das instâncias de direção (Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais e Municipais 
de Saúde). 
(D) participação da comunidade. 
 
 
 
57) A Declaração de Óbito deve ser emitida: 
 
(A) quando a criança nascer viva e morrer logo após o nascimento, independentemente da duração da 
gestação. 
(B) em todos os óbitos, à exceção das mortes por causa externa, em que será emitido documento de 
uso exclusivo do Instituto Médico Legal. 
(C) quando a criança nascer viva e morrer, independentemente do tempo que tenha permanecido viva, 
se o peso dela for igual ou superior a 500 gramas. 
(D) no óbito fetal, independentemente da duração da gestação. 
 
 
 
58) Paciente tem morte natural, em hospital, durante final de semana, com óbito claramente 
correlacionado com o quadro clínico registrado em seu prontuário, sendo que o médico que lhe vinha 
prestando assistência encontra-se ausente. Nesse caso, a Declaração de Óbito deve ser emitida: 
 
(A) pelo médico plantonista em serviço no hospital. 
(B) pelo médico assistente, na primeira oportunidade possível. 
(C) pelo Instituto Médico Legal. 
(D) pelo Serviço de Verificação de Óbito 
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59) A resolução no 1.805/2006 do Conselho Federal de Medicina estabelece que, na fase terminal de 
enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao médico: 
 
(A) limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do paciente, garantindo-
lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas existentes e respeitando a vontade do paciente ou 
de seu representante legal. 
(B) limitar, mas não suspender, procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do paciente, 
garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas existentes e respeitando a vontade do 
paciente ou de seu representante legal. 
(C) lançar mão de tratamentos com intuito de abreviar a vida do paciente, como forma de reduzir o 
sofrimento do paciente, desde que respeitando a vontade do paciente ou de seu representante legal. 
(D) limitar, mas não suspender, procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do paciente, 
garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas existentes e respeitando a vontade do 
paciente ou de seu representante legal, mediante assinatura do termo de consentimento. 
 
 
 
60) Quando a história ocupacional é considerada inconclusiva, o exame complementar que pode ser 
indicado visando averiguar se houve exposição a poeiras de amianto é a: 
 
(A) biópsia pulmonar a céu aberto, tendo em vista o depósito predominante em áreas periféricas, nas 
proximidades de pleura. 
(B) biópsia transbrônquica, tendo em vista que as fibras tendem a depositar-se de modo disperso por 
todo o pulmão. 
(C) contagem de fibras de asbesto em ar exalado, realizada nas primeiras horas da manhã. 
(D) contagem de corpos asbestóticos / fibras de asbesto em lavado broncoalveolar. 
 
 
 
 
 
 
 

 


