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 COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA  
PROVA DE SELEÇÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – 01/2022  

 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%, e 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.  

 ATENÇÃO : 

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.  
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Data: 22/01/2022 - Sábado  
Local: Auditório do Hotel Lotus  
Endereço: Rua Abílio Core, 251 – Chácara Selles  
Horário: 08:00 às 12:00 horas  
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
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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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Nome: _______________________________________________________________________

RG:___________________________________________ CRM/UF________________________
 
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

01 - Nas infecções do trato urinário adquiridas na comunidade, o agente etiológico mais 
comum é :
a) Escherichia coli. 
b) Stafilococcus aureus.
c) Klebsiella.
d) Stafilococcus epidermidis.

02 - Qual dos achados abaixo é menos provável de ser encontrado em um paciente com 
glomerulonefrite pós-streptocócica ?
a) Edema.
b) Proteinúria maior ou igual a 500mg/24horas. 
c) Hipertensão arterial.
d) Hemácias dismórficas na urina.

03 - Paciente de 18 anos, masculino, há 3 meses descobriu diabetes com um quadro de 
cetoacidose, e, desde então em uso de insulinoterapia combinada (regular/NPH) 
fracionada, 4u/ 8u de amanhã e 2u/8u à tarde. Apresenta hipoglicemia matinal persistente. 
Diante deste quadro, sua conduta seria:
a) Fazer um teste de tolerância à glicose.
b) Dosar as glicemias das 7:00,12:00 e18:00 horas.
c) Dosar as glicemias das 3:00 horas. 
d) Aumentar a dose da insulina regular vespertina.

04 - Paciente de 53 anos, masculino, branco, tabagista de 30 cigarros/dia, etilista 
moderado, asmático, hipertenso há mais de 10 anos que, investigado, ficou classificado 
como essencial. Apresenta também níveis tensionais de 160 x 100 mmHg, BAV segundo 
grau no ECG e sinais de hipertrofia ventricular esquerda. O ecocardiograma mostrou 
hipertrofia ventricular esquerda e déficit de relaxamento diastólico. Dentre as opções 
farmacológicas abaixo apresentadas, a de sua segunda escolha seria:
a) Enalapril
b) Losartana. 
c) Reserpina.
d) Propranolol

05 - Assinale a alternativa correta em relação à pancreatite aguda:
a) Os sinais de Grey Turner e de Cullen são comuns e indicam gravidade.
b) Estão entre as causas mais frequentes a obstrução do ducto pancreático por cálculo 
biliar e o consumo abusivo de bebidas alcoólicas.
c) A tomografia de abdome é mais sensível que a dosagem das enzimas pancreáticas no 
diagnóstico.
d) A necrose pancreática com infecção sobreposta leva à elevada taxa de mortalidade.

06 - Em relação à doença ulcerosa péptica sangrante, assinale a alternativa correta:
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a) As úlceras são causa de sangramento em cerca de metade dos pacientes com varizes 

de esôfago.
b)  Doentes em estado grave e sem dieta enteral estão sob maior risco.
c) Por tratar-se de hemorragia alta, os pacientes com úlcera péptica não apresentam 

hematoquezia. 
d) Os inibidores da bomba de prótons não surtem efeito no sangramento agudo, mas 

reduzem as taxas de ressangramento.

07 - Homem de 58 anos vem apresentando, nos últimos cinco dias, quadro de erisipela 
em M,I.E., febre, anorexia e evoluindo com redução do volume urinário. O exame físico 
mostra: paciente orientado, desidratado ++/4, hipocorado ++/4, FR = 32 IPM, temperatura 
axilar = 38,2°C, FC = 108 bpm, PA = 90 x 60 mmHg, ritmo cardíaco regular e resultados 
dos exames complementares: Ht = 26%, Hb = 10%, leucócitos = 14.000/mm3 (15% 
bastões), glicose = 120mg%, ureia = 86 mg%, creatinina = 1,4mg%, Na = 134, K = 5,2, , 
pH = 7,28, P02 = 92, PC02 = 29, BE = - 8,3 HC03 = 14 mEq/1. A medida clínica inicial 
mais apropriada é:
a) Noradrenalina em doses elevadas.
b) Hidratação venosa vigorosa, baseada na pressão venosa central e sinais vitais. 
c) Hemotransfusão para corrigir hemoglobina para 12%.
d) Correção da acidose com bicarbonato de sódio endovenoso.

08- Paciente de 35 anos, pedreiro, dá entrada no pronto-socorro com quadro de início há 
36 horas antes da consulta com cefaléia e mialgias intensas, além de alterações do nível 
de consciência. Ao exame, apresenta-se torporoso, sem sinais de localização neurológica, 
rigidez de nuca +/4+, icterícia +++/4+, púrpura e petéquias subconjuntivais; líquor claro 
com 98 leucócitos, sendo 80% neutrófilos; leucograma com 14.500 leucócitos, 20% 
bastões; 70 segmentados e 0 (zero) eosinófilo; Na+ = 135 mEq/l; K+ = 2,0 mEq/l; 
creatinina = 5,2mg/dl; bilirrubina total de 12 mg/dl com 9,0 de direta; TGO e TGP de 100 
Ul. O diagnóstico provável e seu diagnóstico diferencial mais importante seriam, 
respectivamente:
a) Leptospirose/colangite ascendente. 
b) Meningite meningocócica/ abscesso perinefrético.
c) Abscesso hepático originando sépsis / hepatite a vírus.
d) SIDA com infecção por citomegalovírus/ meningococcemia.

09 - Em que situação clínica um aumento de creatinina sérica seria explicado apenas por 
uma redução na taxa de filtração glomerular?
a) Uso de cimetidina em um paciente com úlcera péptica.
b) Diabético com bexiga neurogênica.
c) Convulsões em paciente com estado epiléptico.
d) Contração severa de volume extracelular em paciente com diarreia. 

10 - Homem de 45 anos de idade procurou pronto atendimento com queixa de 3 episódios 
de melena. Estava em uso de AINES para tratamento de lombalgia. Ao exame: PA: 120 x 
80mmHg e FC: 80bpm na posição supina e na posição sentado apresentava PA: 90 
x60mmHg e FC: 120bpm.
A primeira conduta a ser tomada neste paciente, é:
a) Passar sonda nasogástrica e lavagem com solução fisiológica 0,9%.
b) Solicitar parecer do gastroenterologista.
c)  Realizar endoscopia digestiva alta de urgência.
d)  Iniciar reposição vigorosa de volume. 
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11 - Paciente de 62 anos de idade procura atendimento médico devido à cefaleia, 
palpitações e náuseas, iniciadas há 2 meses. Tem glomerulonefrite crônica com 
insuficiência renal progressiva. É também portador de DPOC há 8 anos, tratado com 
broncodilatador e brometo de ipatrópio inalatórios e glicocorticóide em pequena dose há 5 
anos. Está em uso de eritropoetina 10.000 unidades subcutânea semanal há 2 meses 
devido à anemia associada à insuficiência renal. Sem antecedentes de hipertensão 
arterial. Em sua consulta anterior, realizada há dois meses, apresentava PA= 120 x 80 
mmHg e hematócrito de 25% e creatinina de 3,2 mg/ dL.
No exame atual, apresentava pulso de 96 bpm e PA = 170 x110 mmHg sem turgência 
jugular. Ausculta pulmonar e cardíaca sem alterações. Edema de MMII (+/+4) e P= 97kg. 
Exames laboratoriais: hematócrito = 36%, ureia=57mg/dl, creatinina=3,5mg/dl, sódio 
sérico= 135 mEq/l e potássio: 3,9 mEq/L. O que explicaria a hipertensão de início atual 
neste paciente?
a) Síndrome de Cushing iatrogênica.
b) Piora da insUficiência renal.
c) Hipertensão essencial.
d) Complicação da administração de eritropoetina. 

12 - Qual o agente etiológico da colite pseudomembranosa?
a) Bordetela pertusis.
b) Pasteurella.
c) Salmonella enteris.
d) Clostridium difficile.

13 - Um paciente, vítima de atropelamento, dá entrada no setor de emergência com dor 
no dorso e na região inferior do abdome.  O exame físico revela palidez cutâneo-mucosa, 
hipotensão arterial e taquisfigmia.  A radiografia mostra fratura da bacia e o lavado 
peritoneal realizado é negativo.  O diagnóstico no caso deve ser de:
a) Lesão do reto.
b) Rotura esplênica.
c) Embolia gordurosa.
d) Hematoma retroperitoneal. 

14 - Paciente de 20 anos, sexo masculino, vítima de atropelamento, deu entrada no 
Pronto-Socorro com quadro de dispnéia súbita caracterizada por grande esforço 
respiratório e turgência jugular.  Ao exame físico apresenta hipertimpanismo à percussão 
e abolição do murmúrio vesicular em hemitórax direito.  A primeira medida a ser tomada, 
neste caso, consiste em:
a) Pericardiocentese.
b) Toracotomia direita.
c) Toracocentese direita. 
d) Drenagem torácica direita.

15 - Qual o local acometido pela síndrome de Ogilivie e qual a etiologia ?
a) Válvula ílieo-cecal - bolo de áscaris.
b) Apêndice vermiforme- processo inflamatório.
c) Qualquer porção do trato intestinal baixo - relacionado à alterações da motilidade 
intestinal. 
d) Reto e ampola retal - Corpo estranho.
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16 - O sinal de Curvoisier-Terrier é característico de qual patologia abdominal?
a) Colecistite aguda.
b) Coledocolitíase.
c) Pancreatite aguda.
d) Câncer de pâncreas. 

17- O procedimento inicial de escolha no paciente com pseudo-obstrução do cólon 
( síndrome de Ogilvie), sem sinais de complicação, é:
a) Colonoscopia descompressiva. 
b) Colostomia em cólon transverso.
c) Arteriografia de mesentérica inferior.
d) Colectomia total com ileostomia provisória.

18 - Os tumores carcinóides do tubo digestivo estão localizados mais frequentemente na 
seguinte região:
a) Reto.
b) Cólon.
c) Duodeno.
d) Apêndice.

19 - Nos traumatismos abdominais fechados, a chamada hemorragia em dois tempos 
deve-se a:
a) Tamponamento do vaso pela alça.
b) Sangramento após retirada de coágulos.
c) Rotura de cápsula esplênica. 
d) Hematoma da parede intestinal.

20- Qual o antibiótico que deve ser evitado quando se opta pela anestesia geral com 
relaxante muscular?
a) Cefalotina.
b) Clindamicina.
c) Defalexina.
d) Garamicina. 

21 - Mulher jovem de 23 anos com nódulo tireoidiano e metástase lateral cervical é 
portadora de que tipo de tumor, mais comumente?
a) Folicular.
b) Papilífero.
c) Medular.
d) Linfoma.

22 - A dose máxima de lidocaína, acima da qual há elevado risco de toxicidade, situa-se 
entre: 
a) 1-2mg/Kg
b)  2-4 mg/Kg.
c) 4-5 mg/Kg. 
d) 5-7 mg/Kg.
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23- A complicação mais freqüente, após um apendicectomia, é:
a) Peritonite pós-operatória.
b) Deiscência de sutura.
c) Fístula estercoral.
d) Infecção no tecido celular subcutâneo (abscesso de parede). 

24- Um paciente de 60 anos, com tumor estenosante de sigmóide, apresenta obstrução 
intestinal baixa. Na hipótese de a válvula íleo-cecal ser competente, a principal 
complicação que se pode esperar é:
a) Ruptura do ceco. 
b) Necrose do cólon.
c) Ruptura do cólon transverso.
d) Peritonite por translação bacteriana.

25 - O efeito termogênico do corpo lúteo pode ser usado clinicamente na avaliação da 
ovulação através da curva de temperatura basal, por apresentar:
a) Efeitos hipotalâmicos da progesterona. 
b) Liberação de catecolaminas na região central.
c) Ativação de prostagladinas endometriais.
d) Indução da atividade dos catecolestrogênios.

26 - No atendimento de paciente vítima de violência sexual, a melhor opção, das abaixo, 
de contracepção de emergência é o uso de:
a) Levonorgestrel 0,75mg, em 2 doses com intervalo de 12 horas 
b) Contraceptivos contendo etinilestradiol, na dose de 20 mcg/ dia,por 21dias
c) Contraceptivos contendo etinilestradiol, na dose de 30 mcg associados ao gestodene
d) Acetato de medroxiprogesterona 10mg/ dia, por 10 dias consecutivos

27 - Paciente de 37 anos apresenta ultrassonografia transvaginal demonstrando massa 
anexial cística de pequeno volume e sem neovascularização ao estudo do Doppler. Esse 
quadro sugere:
a) Cisto folicular ovariano. 
b) Prenhez ectópica.
c) Tumor maligno do ovário.
d) Abscesso tubovariano.

28 -Paciente de 25 anos apresenta febre e dor intensa no baixo-ventre. Ao toque, refere 
dor à mobilização do colo uterino. Palpa-se massa anexial. Os exames mostram 
leucocitose com desvio para a esquerda, VHS e proteína C reativa elevados.  A 
ultrassonografia transvaginal revela imagem cística anexial de conteúdo espesso medindo 
4 cm de diâmetro.  A conduta imediata é:
a) Antibiótico aerobicida e anaerobicida parenteral. 
b) Laparotomia exploradora.
c) Laparoscopia cirúrgica.
d) Drenagem por culdotomia.

29 - A propedêutica subsequente ao achado de lesão de alto grau na colpocitologia 
oncótica é:
a) Repetir a colpocitologia oncótica imediatamente.
b) Repetir a colpocitologia oncótica  após três (03) meses.
c) Realizar colposcopia e biópsia dirigida. 
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d) Realizar conização.

30 - Qual das situações abaixo não é considerada fator de risco estabelecido para câncer 
de mamas?
a) Diagnóstico prévio de hiperplasia atípica.
b) História familiar positiva em parentes de primeiro grau.
c) Menarca precoce e menopausa tardia.
d) Uso de contraceptivo hormonal oral. 

31 - Dos microorganismos abaixo, NÃO faz parte da microflora vaginal normal:
a) Micoplasmahominis.
b) Chlamydia trachomatis. 
c) Candida albicans.
d) Gardnerella vaginalis.

32 - Há muito se investiga a correlação entre o HPV e a neoplasia cervical e até o 
momento foram descobertos mais de 60 tipos de HPV.  Dentre eles, a maior correlação 
com a neoplasia cervical ou de maior potencial oncogênico inclui os tipos:
a)  6 e11.
b) 16 e18. 
c)  31e 33.
d)  43 e 44.

33 - Em uma jovem de 22 anos, foi feito diagnóstico de linfogranuloma venéreo.  Indique o 
agente patogênico envolvido:
a) Chlamydia trachomatis.
b) Ureaplasma urealyticum.
c) Neisseria gonorrhoeae.
d) Trichomonas vaginalis.

34 - Paciente de 12 anos, menarca aos 11 anos, é atendida na emergência clínica por 
sangramento genital intenso.  O nível de hemoglobina é de 8,5 g/dL.  Nas hipóteses 
diagnósticas, devem ser considerados, EXCETO:
a) Sangramento disfuncional, anovulatório.
b) Gravidez. 
c) Pólipo.
d)  Coagulopatia.

35 - Em caso de suspeita de herpes genital, qual dos seguintes exames deveria ser 
realizado em primeiro lugar? 
a) Exame de campo escuro.
b) Teste de Frei.
c) Coloração de Gram.
d) Esfregaço de Tzanck . 

36 - O prazo máximo (em horas) para o início da quimioterapia antirretroviral pós-
exposição ocupacional é: 
a) 2 horas.
b) 24 horas.
c) 48 horas.
d) 72 horas.
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37- NÃO se relaciona à glomerulonefrite pós- estreptocócica (GNPE): 
a) A reação inflamatória atinge todos os glomérulos de ambos os rins.
b) A perda da integridade da membrana basal diminui o ritmo de filtração glomerular.
c) Há formação de imunocomplexos (Ag-Ac) circulantes com ativação do sistema 

complemento.
d) A diminuição do volume filtrado aumenta a reabsorção tubular de sódio e água.

38- Lactente de 15 meses apresenta palidez das palmas das mãos que motivou a 
solicitação de hemograma, cujo resultado revelou Hgb = 7,5 g/dL, VCM = 68 μ3, RDW = 
18% e reticulócitos corrigidos = 0,9%.  São achados esperados para o caso em questão
a) Ferritina ≤ 15, porcentagem de saturação em ferro da transferrina ≥ 12, anisocitose e 
hipocromia.
b) Ferritina diminuída, porcentagem de saturação em ferro da transferrina > 16 e HCM ≤ 
25 pg e anisocitose.
c) Ferritina ≤ 10 μg/L, porcentagem de saturação em ferro da transferrina entre 10 e 16, 
anisocitose e HCM diminuído.
d) Ferritina < 10μg/L, porcentagem de saturação em ferro da transferrina <1 2, HCM 
diminuído e anisocitose. 

39 – Pré-escolar de quatro anos de idade é trazida ao Pronto Atendimento com cansaço e 
sibilância há um (1) dia. Possui antecedentes de crises semelhantes. Ao exame: vigil, 52 
respirações por minuto e frequência cardíaca de 145 bpm; retração subcostal, sibilos 
expiratórios difusos e saturação periférica de oxigênio de 89% (no oxímetro de pulso). A 
primeira conduta consiste em
a) administrar beta dois agonista por via respiratória  e reavaliação posterior, pois se trata 
de crise asmática.
b) perguntar à acompanhante sobre medicações já utilizadas e internações prévias.
c) solicitar internação imediata, pois se trata de crise asmática com desconforto 
respiratório.
d) suplementar oxigênio através de máscara devido à hipoxemia. 

40 – Caracteriza a presença de artrite:
a) Dor à palpação articular.
b) Derrame articular. 
c) Dor à movimentação ativa de uma articulação.
d) Hiperemia da pele sobrejacente a uma articulação.

41 - Lucas, 20 meses, vem apresentando febre de 39º C há 4 dias e há 24 horas iniciou 
vômitos.  A mãe refere que o lactente vomita tudo o que ingere.  Nega convulsões.  
Exame físico: estado geral ruim, letárgico, temp. axilar = 39º C e petéquias em face.  De 
acordo com o AIDPI, esta criança apresenta quantos sinais gerais de perigo?
a) 3.
b) 1.
c) 4.
d) 2. 

42 - Sobre infecção respiratória aguda são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas 
abaixo:
(  ) A maioria das infecções respiratórias em crianças menores de cinco anos de idade, 
inclusive as pneumonias, é de etiologia viral.
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(   ) O risco de etiologia bacteriana é diretamente proporcional à duração da doença.
(   ) As rinorréias muco-purulentas geralmente indicam infecção bacteriana.
( )Os anti-inflamatórios não-hormonais podem alterar a resposta imunológica e 
apresentam risco de reações adversas.
(   ) Radiografia de seios de face não é indicado para lactentes e pré-escolares.
Assinale a alternativa correta:
a) V V F F V.
b)  V V F V V. 
c) F V F F V.
d) V F F F V.

43- Dentre as citadas, as causas mais comuns de dor abdominal aguda em escolares/
adolescentes, pré-escolares e lactentes são representadas respectivamente por
a) Anemia falciforme, constipação intestinal e infecção urinaria
b) Hematocolpos, infecção urinaria e psoíte.
c) Apendicite, adenite mesentérica e doenças diarreica aguda. 
d) Cetoacidose diabética, infecção urinaria e doença diarreica aguda.

44- Segundo o método de Waterlow modificado por Batista, o estado nutricional de um 
pré-escolar com peso/altura atual = 89% do peso/altura desejados e altura/idade = 92% 
da ideal para pré-escolares do mesmo gênero e idade, classifica-se como
a) Desnutrição aguda.
b) Subnutrição.
c) Eutrofia
d) Desnutrição crônica. 

45 - Lactente de oito meses de idade é atendido na UBS da sua comunidade com quadro 
de resfriado comum há três dias.  Exame objetivo: bom estado geral, temp. axilar = 36,7º 
C.  No Cartão da Criança, verifica-se a seguinte cobertura vacinal: BCG na alta neonatal 
(sem cicatriz); vacina contra hepatite B (HB): duas doses no 1o e 30o dias de nascimento; 
1ª(s) doses das DPT+Hib, VOP (vacina oral contra poliomielite) e anti rotavírus 
monovalente humana (VORH) aos dois meses de idade.  De acordo com o PNI/MS do 
Brasil, nesse lactente, na oportunidade, devem-se aplicar as seguintes vacinas:
a) DPT+Hib, BCG, VOP e VORH.
b) DPT+Hib, HB e VOP.
c) DPT+Hib, HB,VOP e VORH.
d) DPT+Hib, BCG, HB e VOP. 

46 – Segundo a OMS, NÃO se refere ao manejo da doença diarreica aguda:
a) Soro caseiro no plano B. 
b) Manutenção da dieta no plano A.
c) Suplementação de zinco.
d) Reidratação em Unidade Básica de Saúde.

47 - Nos casos de lactentes com diarreia aguda que se apresentam com sangue nas 
fezes e que após a reidratação mantêm o estado geral comprometido, está indicado o uso 
de:
a) Anti-helmíntico e Soro de reidratação oral (S.R.O.)
b) Antimicrobianos e hemotransfusão.
c) Antiespasmódico e dieta isenta de leite de vaca.
d) Antimicrobianos. 
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48- Para lactente de oito meses com diarreia aguda, fezes aquosas, vômitos persistentes, 
febre alta, distensão abdominal, convulsões há uma hora, sonolento e sinais de 
desidratação leve, deverão ser tomadas as seguintes medidas terapêuticas:
a) Referir imediatamente a um hospital em ambulância com suporte. 
b) Iniciar terapia de reidratação oral (T.R.O.) em unidade básica de saúde e acompanhar 

clinicamente a resposta com possibilidade de transferir para hospital
c) Iniciar T .R.O. e sintomáticos.  Iniciar T.R.O. e antimicrobianos,com  recomendação de 

retornar após vinte e quatro horas.
d) Iniciar T.R.O., antimicrobiano e referir para hospital mais próximo.

49- De acordo com a Organização Mundial de Saúde(OMS) as variáveis de maior 
sensibilidade na avaliação do estado de hidratação são:
a) Condição geral,umidade das conjuntivas,sinal da prega e umidade da mucosa oral.
b) Condição geral,pulso, turgor dos olhos e tempo de enchimento capilar.
c) Condição geral, turgor dos olhos,sede e sinal da prega. 
d) Condição geral,sinal da prega,sede e perda de peso.
e) Condição geral,tempo de enchimento capilar,presença de saliva e pulso.

50- "Todas as causas de doença e morte são decorrentes de quatro fatores interligados: 
1) as características biofísicas do indivíduo; 2) o estilo de vida e comportamento; 3) a 
poluição e agravos ambientais; e 4) a inadequação e incompetência dos serviços de 
saúde.” Este conceito de Campo de Saúde consta na(no):
a) Carta de Ottawa.
b) Relatório Lalonde. 
c) Declaração de Alma-Ata.
d) Lei Orgânica do SUS.

51 - A fluoretação das águas para consumo humano é uma medida que se enquadra entre 
os níveis de prevenção como:
a) Promoção à saúde.
b) Proteção específica. 
c) Diagnóstico e tratamento precoce.
d) Limitação do dano.

52 - Em relação à mortalidade, analise as afirmações abaixo e, em seguida, assinale o 
item correto.
I) O Ministério da Saúde adotou uma Declaração de óbito padronizada para todo o Brasil.
II) A causa básica do óbito deve ser escrita em primeiro lugar,na parte I da Declaração de 
Óbito.
III) A informação recolhida por Censos e Pesquisas Nacionais pode ser utilizada para 
estimar indicadores de mortalidade.
IV) Quanto mais elevado o índice de Swaroop & Uemura tanto piores serão as condições 
de saúde e de vida de uma população.
Assinale a alternativa correta:
a) II.
b) I e II. 
c) I e III . 
d) II e IV. 
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53-As flutuações, na incidência de uma doença, ocorridas em um período maior que um 
ano é denominada de: 
a) Endemia.
b) Surto.
c) Variações sazonais.
d) Variações cíclicas. 

54 - Odds ratio é uma medida de associação tipo proporcionalidade, utilizada na análise 
de estudos epidemiológicos. Ela é específica para estudos de:
a) Caso-controle. 
b) Ecológicos.
c) Seccionais.
d) Coorte.

55 - Em relação à vigilância epidemiológica é correto afirmar:
a) Rumores e comentários dos habitantes de uma localidade não se constituem fontes de 
informação.
b) A divulgação das informações não se constituem uma de suas atividades.
c) Um único caso de um dano à saúde desconhecido numa região não é justificativa para 
se realizar uma investigação epidemiológica.
d) A esquistossomose não é doença de notificação compulsória em áreas endêmicas. 

56 - A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é uma das unidades 
componentes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Dentre as características 
listadas abaixo, qual a que a ela não se relaciona?
a) Constitui-se numa autarquia especial vinculada ao Ministério da Saúde.
b) Possui independência administrativa.
c) É dependente financeiramente. 
d) Seus dirigentes têm estabilidade.

57 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a(s) correta(s).
I) O Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde – SINVAS tem como objetivo 
prevenir e controlar os fatores de risco de doenças e de outros agravos à saúde, 
decorrentes do ambiente e das atividades produtivas.
II) A Fundação Nacional de Saúde – FUNASA é responsável pela implementação 
coordenação do SINVAS.
III) A Vigilância Ambiental dos fatores de riscos biológicos é desmembrada em cinco áreas 
de agregação: contaminantes ambientais; qualidade da água para consumo humano; 
qualidade do ar; qualidade do solo; e desastres naturais e acidentes com produtos 
perigosos.
IV) Para o desenvolvimento do SINVAS é utilizada, entre outros instrumentos e métodos 
de vigilância e controle, a Epidemiologia Ambiental.
V) Por se tratar de um campo novo, na área da saúde, não existem instrumentos legais do 
SUS para implementação do SINVAS.
Está(ão) correta(s):
a) I.
b) V.
c) I,III e IV.
d) I,II e IV. 
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58- Uma menina com 8 anos de idade acidentou-se com metal enferrujado, ferindo-se 
gravemente em membro inferior.  É levada ao hospital onde é realizada a sutura.  Seu 
esquema vacinal estava completo.  Em relação à prevenção do tétano, neste caso,
a) Deve-se dar reforço da vacina (tríplice acelular), sem imunização passiva.
b) Não é necessário vacinação de reforço nem imunização passiva. 
c) Deve-se dar reforço da vacina (dupla adulto), sem imunização passiva.
d) Deve-se fazer apenas a imunização passiva.

59- São características da organização da Estratégia de Saúde da Família, EXCETO:
a) Estímulo à demanda espontânea. 
b) Diagnóstico de saúde da comunidade.
c) Definição do território de abrangência.
d) Adscrição da clientela.

60- Com o objetivo de estruturar o SUS, em 2006 foram aprovados, pela Comissão 
Intergestor Tripartite (CIT) e pelo Conselho Nacional de Saúde, o Pacto pela Vida, o Pacto 
em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão.  O Pacto pela Vida especifica diretrizes e metas 
para seis prioridades.  Qual dos itens relacionados abaixo NÃO está incluído entre estas 
prioridades?
a) Saúde do idoso.
b) Saúde do homem. 
c) Controle do câncer do colo do útero e da mama.
d) Redução da mortalidade infantil e materna.
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Nome: _______________________________________________________________________

RG:___________________________________________ CRM/UF________________________

PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MÉDICA 
EM OFTALMOLOGIA 2022

IOVALE- INSTITUTO DE OLHOS DO VALE

GABARITO

1 A B C D 21 A B C D 41 A B C D

2 A B C D 22 A B C D 42 A B C D

3 A B C D 23 A B C D 43 A B C D

4 A B C D 24 A B C D 44 A B C D

5 A B C D 25 A B C D 45 A B C D

6 A B C D 26 A B C D 46 A B C D

7 A B C D 27 A B C D 47 A B C D

8 A B C D 28 A B C D 48 A B C D

9 A B C D 29 A B C D 49 A B C D

10 A B C D 30 A B C D 50 A B C D

11 A B C D 31 A B C D 51 A B C D

12 A B C D 32 A B C D 52 A B C D

13 A B C D 33 A B C D 53 A B C D

14 A B C D 34 A B C D 54 A B C D

15 A B C D 35 A B C D 55 A B C D

16 A B C D 36 A B C D 56 A B C D

17 A B C D 37 A B C D 57 A B C D

18 A B C D 38 A B C D 58 A B C D

19 A B C D 39 A B C D 59 A B C D

20 A B C D 40 A B C D 60 A B C D
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