
   

 

 

      

 
 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta prova tem duração de 4 horas e é constituída de 80 questões objetivas para as seguintes áreas: 

• Cirurgia Geral 

• Clínica Médica 

• Obstetrícia e Ginecologia 

• Pediatria 

• Medicina Preventiva e Social 
 

• Mantenha sua cédula de identidade sobre a carteira. 
 

• Na folha de respostas dos testes, assinale apenas uma alternativa, usando caneta esferográfica preta ou 

azul-escuro e preenchendo com cuidado o alvéolo correspondente. Não rasure ou amasse a folha de 

respostas nem a utilize para qualquer outra finalidade. Será anulada a questão em que for assinalada mais 

de uma alternativa, ou a que estiver totalmente em branco. 
 

• Não será permitido sair da sala antes de uma hora e meia do início das provas, salvo em caso de extrema 

necessidade. 
 

• Utilize, para rascunhos, qualquer espaço disponível no caderno de questões. 
 

• Ao final da prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, para assegurar a confiabilidade 

do processo seletivo.  
 

• Após o término da prova, devolva ao fiscal de sala todo o material que você recebeu, devidamente 

identificado nos locais adequados. 

                                                                                                                                      BOA PROVA! 

LEIA COM ATENÇÃO 

 

 Leia com atenção 

Concurso de Residência Médica 2022 

Identificação obrigatória 

 

Nome do(a) candidato(a): ______________________________________________ 

 

Assinatura:___________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTÃO 1 
 

Homem de 27 anos, vítima de acidente motociclístico, colisão moto x poste. EF: consciente, 

orientado e imobilizado em prancha rígida e colar cervical. FC = 110 bpm, PA = 90x60 mmHg, 

MV abolido no hemitórax esquerdo, abdômen globoso, doloroso à palpação de flanco e 

hipocôndrio esquerdo com presença de hematoma e discreta irritação peritoneal local. Realizou 

tomografia computadorizada do abdômen que evidenciou laceração esplênica de 3,0 cm de 

profundidade, com presença de líquido periesplênico e no espaço de Morrison. A próxima 

conduta médica adotada deverá ser: 

a) Laparotomia exploradora. 

b) Videolaparoscopia diagnóstica. 

c) Punção seguido de drenagem torácica em selo d’água. 

d) Observação do paciente em esquema de UTI. 

e) Lavado peritoneal diagnóstico. 

 

QUESTÃO 2  

Você assumiu o estágio de cirurgia ambulatorial e algumas informações estão anexadas no livro 

de registro dos procedimentos. Tendo o poder de alterar as observações, quais delas, citadas 

abaixo, deveriam ser apagadas? 

I - As biópsias excisionais podem não respeitar as linhas de força da pele, em se tratando de 

lesões com suspeita de malignidade. 

II - Devem ser usados anestésicos locais com vasoconstritor em procedimentos como 

cantoplastias, para a redução do tempo de analgesia e do sangramento. 

III - Devem ser usados anestésicos locais com vasoconstritor em procedimentos como 

frenuloplastias, para redução da dor local e do sangramento local.  

IV - Sintomas neurológicos como convulsões e até parada respiratória são decorrentes de 

reações alérgicas do paciente aos anestésicos locais. 

V - São dispensadas as assinaturas de termo de consentimento informado e de doação de órgãos. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) I, II e IV, apenas.               

b) I, III e V. apenas.     

c) I, IV e V, apenas. 

d) I e IV, apenas.                     

e) II, III e V, apenas.        

 

QUESTÃO 3 

Paciente masculino com 32 anos de idade foi submetido à apendicectomia videolaparoscópica 

e o exame anatomopatológico evidenciou a presença de adenocarcinoma bem diferenciado, com 

cerca de 2,0 cm de diâmetro, acometendo o óstio e base do apêndice cecal. A conduta seguinte 

nesse caso é: 

a) Paciente considerado curado, pois o tumor é bem diferenciado e não necessita de seguimento. 

b) Seguimento com colonoscopia anual, devido ao comprometimento do óstio apendicular. 

c) Seguimento com ressonância nuclear magnética abdominal semestral. 

d) Seguimento com marcadores tumorais, como o CEA, CA 19-9 ou CA 125. 

e) Colectomia direita videolaparoscópica. 

 

QUESTÃO 4 

Paciente do sexo masculino, 62 anos, portador de hérnia inguino-escrotal volumosa há 6 anos, 

com dermatite na bolsa escrotal. Sem comorbidades relevantes. O conteúdo escrotal atingia até 

Cirurgia Geral 



o terço médio da coxa esquerda. Foi submetido à hernioplastia inguinal pela técnica de 

Lichtenstein com ressecção parcial do grande omento. A cirurgia teve duração de 3 horas. Foi 

encaminhado para recuperação pós-anestésica, mantendo-se estável, sem uso de drogas 

vasoativas. No primeiro dia de pós-operatório, evoluiu com dor abdominal e dispneia, sendo 

necessária intubação e ventilação mecânica. Necessitou de ventilação com pressão positiva e 

PEEP. O abdômen apresentava-se tenso, frequência cardíaca de 120 bpm, pressão arterial de 

80x60 mmHg, diurese de 300 mL em 12 horas. Nesse quadro, o que podemos pensar? 

a) Deve-se investigar um trombo-embolismo pulmonar pela realização de angiotomografia de 

tórax. 

b) A Síndrome Compartimental Abdominal é diagnosticada e medidas para diminuir a pressão 

intra-abdominal devem ser utilizadas com urgência. 

c) A taquicardia, a hipotensão e a distensão abdominal sugerem fortemente sangramento 

abdominal agudo secundário a ressecção omental. 

d) A oligúria deve-se ao pouco volume recebido durante a cirurgia e a expansão volêmica deve 

solucionar o quadro clínico.  

e) A colocação da tela de Polipropileno Plus no espaço pré-peritoneal evitaria este quadro. 

 

QUESTÃO 5 

Paciente é admitido no ambulatório de clínica cirúrgica e você, tendo realizado o exame físico, 

constatou que o paciente é portador de hérnia inguinal direita, Nyhus IIIA, com indicação de 

tratamento cirúrgico eletivo. Nessa condição: 

a) A técnica para a reconstrução da parede inguinal requer o uso de tela inorgânica no espaço 

sub-aponeurótico para a prevenção de seroma. 

b) A recidiva herniária após cirurgia inguinal pela técnica de Lichtenstein ocorre, mais 

comumente, junto ao púbis. 

c) A técnica de Stoppa consiste no uso de tela gigante no espaço pré-aponeurótico, abrangendo 

os dois lados. 

d) A recidiva herniária após cirurgia inguinal pela técnica de Lichtenstein ocorre, mais 

comumente, junto ao anel inguinal profundo. 

e) A técnica de Lichtenstein é caracterizada pelo fechamento sem tensão e colocação de tela 

pré-peritoneal, sendo uma técnica utilizada na correção herniária inguino-escrotal. 

 

QUESTÃO 6 

Paciente do sexo masculino, com 26 anos vem à consulta com suspeita de acalasia do esôfago. 

O que é considerado correto?  

a) a disfagia decorrente da acalasia do esôfago no jovem, não é progressiva. 

b) a acalasia da cárdia é caracterizada por hipertonia do corpo esofágico e hipotonia do esfíncter 

esofágico inferior. 

c) a dilatação endoscópica associada à injeção submucosa da enzima botulínica está indicada 

nos casos de dólico-megaesôfago. 

d) a cirurgia de Serra Dória é atualmente a cirurgia mais realizada nos casos de megaesôfago 

graus I a III. 

e) a esofagomiotomia de Heller-Pinotti realizada por videolaparoscopia é o procedimento 

cirúrgico de escolha nos graus iniciais (I e II). 

 

QUESTÃO 7 

Na realização do procedimento videolaparoscópico eletivo podem ocorrer lesões internas. Em 

qual situação descrita abaixo ocorre a maioria das lesões inadvertidas? 

a) Liberação da parede gástrica posterior durante a cirurgia da hérnia de hiato.  



b) Dissecção e ligadura do ducto cístico perpendicular nas colecistectomias. 

c) Realização da crurorrafia no caso de grande afastamento dos pilares diafragmáticos. 

d) Punção com agulha de Veress para realização do pneumoperitônio. 

e) Durante a colocação dos trocartes auxiliares na região supra-umbilical. 

 

QUESTÃO 8 

Na investigação de um quadro de dispepsia, o paciente realiza uma endoscopia digestiva alta, 

cujo diagnóstico endoscópico foi de uma úlcera gástrica. Assim, está correto afirmar que: 

a) As úlceras do tipo III se localizam na curvatura menor, junto à incisura angularis, e apresenta 

normocloridria ou hipocloridria. 

b) As úlceras do tipo II estão localizadas no corpo do estômago, junto à incisura angularis, em 

combinação com uma úlcera duodenal e têm produção ácida aumentada. 

c) As úlceras do tipo IV são pré-pilóricas e cursam com hipercloridria.  

d) As úlceras do tipo III ocorrem próximo à incisura angularis e cursam com normo ou 

hipercloridria. 

e) As úlceras gástricas, independentemente da localização, cursam com hipercloridria. 

  

QUESTÃO 9 

No vocabulário médico existem vários epônimos e designação de cidades como referências a 

determinados consensos. Os critérios de Amsterdam definem de maneira mais específica: 

a) As complicações dos divertículos de pulsão dos cólons. 

b) A síndrome do Câncer Colorretal Hereditário não associado à Polipose. 

c) O comprometimento da via biliar quanto à localização da síndrome de Mirizzi. 

d) A extensão da doença de Bowen urogenital no sexo feminino. 

e) A classificação rotacional dos tipos de volvos gástricos e colônicos. 

 

QUESTÃO 10 

Um pediatra encaminha para o seu ambulatório uma criança com 3 anos de idade, cujo 

responsável refere o crescimento de uma tumoração na região cervical média-anterior, móvel e 

indolor. O pai refere a presença da nodulação desde o nascimento, porém tem percebido um 

aumento significativo nos últimos 6 meses. Você deve considerar que: 

a) Estas lesões cervicais originam-se entre a 18ª e a 21ª semana de gestação. 

b) A Cintilografia com Iodo123 e a Ressonância Magnética não ajudam no diagnóstico 

diferencial do cisto tireoglosso. 

c) Os cistos branquiais são cerca de três vezes mais comuns do que os cistos tireoglossos. 

d) O diagnóstico diferencial inclui cisto tireoglosso, rânula e a laringocele. 

e) A nodulação apresenta-se como uma cistificação da parede hipofaríngea na prega 

glossoepiglótica. 

 

QUESTÃO 11 

Paciente do sexo masculino de 26 anos, drogado no momento do trauma, é admitido na sala de 

emergência do pronto socorro municipal com precordialgia súbita, intensa e acompanhada de 

dispneia progressiva. Ao exame físico, encontra-se taquicárdico, taquipneico, com hipotensão 

arterial. Ao exame físico apresentava turgência jugular e ausculta pulmonar com murmúrio 

vesicular abolido à esquerda, com hipertimpanismo à percussão e abafamento de bulhas 

cardíacas. Qual a conduta mais adequada nesta situação? 

a) Solicitar eletrocardiograma, tratando-se de um evento cardiovascular secundário ao abuso de 

drogas. 

b) Perfil gasométrico arterial, avaliando a necessidade de ventilação mecânica por overdose. 



c) Punção torácica esquerda com agulha calibrosa, para descomprimir o pneumotórax 

hipertensivo. 

d) Radiografia de tórax, pois se trata de um pneumotórax. 

e) Ecocardiograma, para precisar a fração de ejeção cardíaca assim como necessidade de droga 

vasoativa. 

 

QUESTÃO 12 

Em relação à glândula tireoide, coloque verdadeiro (V) ou falso (F) nas sentenças abaixo e, em 

seguida, assinale a alternativa correta: 

( ) Os nódulos tireoidianos são frequentes na população geral. 

( ) A maioria dos nódulos tireoidianos são malignos. 

( ) No tratamento do hipertireoidismo da Doença de Graves podemos utilizar 03 diferentes 

modalidades terapêuticas: drogas antitireoidianas, radioiodoterapia e cirurgia. 

( ) O termo bócio é um termo universal que significa aumento da tireoide. 

( ) Os bócios podem ser classificados em difusos e nodulares, além de tóxicos e atóxicos. 

 

a) V, F, V, V, F 

b) V, F, F, F, V 

c) F, F, V, F, V 

d) V, F, V, V, V 

e) V, V, F, F, F 

 

QUESTÃO 13 

Entre os pacientes abaixo qual apresenta maior possibilidade de apresentar uma neoplasia 

maligna de tireoide? 

a) Mulher com nódulo sólido, hipocogênico, margens regulares e calcificação na periferia do 

nódulo. 

b) Homem com nódulo sólido, isoecogênico, margens irregulares e microcalcificações. 

c) Homem com nódulo misto (cístico com área sólida), margem regular e mais alto do que 

largo. 

d) Mulher com nódulo sólido hipoecogênico, margens irregulares e mais alto que largo. 

e) Homem com nódulo sólido, hiperecogênico, com microcalcificações e margens regulares. 

 

QUESTÃO 14 

Paciente com histórico de trauma retal. Podemos considerar como incorreta a afirmação: 

a) Lesão retal intraperitoneal deve seguir os mesmos conceitos de tratamento das lesões 

colônicas. 

b) Lesão tipo IV por empalamento no reto distal deve ser tratada com sutura, lavagem retal, 

antibiótico, terapia e sigmoidostomia em alça. 

c) Ferimentos por arma de fogo na região glútea exigem investigação completa, mesmo na 

ausência de sangue retal. 

d) Retossigmoidoscopia rígida ou flexível e tomografia com contraste via retal são exames que 

podem ser solicitados 

e) Nos casos de empalamento, a devolução do objeto ao paciente e/ou familiares é obrigatória. 

 

QUESTÃO 15 

Na UTI neonatal foi solicitada a avaliação cirúrgica de um recém-nascido, do sexo feminino 

que não apresenta eliminação de mecônio desde o seu nascimento há 18 horas. Foi 



diagnosticado que o recém-nascido tem ânus imperfurado. Frente a esse diagnóstico clínico, 

podemos confirmar a veracidade das alternativas, exceto: 

a) As fístulas obstrutivas perineais podem ser tratadas com anoplastia. 

b) É recomendável decidir sobre a realização de colostomia ou reparo primário nas primeiras 

24 horas de vida. 

c) A presença de mecônio na urina define o diagnóstico de fístula retouretral. 

d) A colostomia está indicada nos casos cujo exame físico revela falta da impressão anal e gás 

acima do cóccix à radiografia. 

e) É mandatório a investigação de outras malformações associadas. 

 

QUESTÃO 16 

Sobre o trauma renal é correto afirmar: 

a) No trauma grau 5, a conduta é cirúrgica. 

b) A lesão costal ipsilateral eleva a probabilidade de trauma renal grave. 

c) A intensidade da hematúria é diretamente proporcional à gravidade do trauma. 

d) O papel da urografia intraoperatória durante cirurgia, em caráter de emergência, é avaliar a 

viabilidade do rim acometido (avulsão de pedículo renal). 

e) Exames de imagem (tomografia com contraste IV) são necessários para controle do dano 

renal após 48 h do evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

QUESTÃO 17 

Mulher, 28 anos, procura atendimento por desânimo, dor em membros inferiores e queda de 

cabelo há 3 meses. Previamente hígida, história de cesariana há 3 anos. Ao exame está 

descorada ++/4+, língua despapilada, coiloniquia. Trouxe hemograma de algumas semanas 

atrás: hemoglobina 8,7 g/dl; volume corpuscular médio 74; hemoglobina corpuscular média 24; 

RDW 19%, reticulócitos 2,5 %.  

 

Em relação ao caso acima, quanto às possíveis causas de anemia, podemos afirmar: 

a) Anemia ferropriva é a principal hipótese; deve-se investigar história menstrual, dieta e 

questionar sangramentos. 

b) Anemia megaloblástica é principal hipótese; deve ser solicitada endoscopia digestiva alta 

para avaliar atrofia gástrica. 

c) Deve se tratar de anemia hemolítica; DHL e bilirrubinas devem ser avaliados e iniciada 

corticoterapia. 

d) Deve se tratar de anemia ferropriva e os problemas absortivos são as principais causas nesta 

idade. 

e) Anemia perniciosa é principal hipótese; deve-se iniciar reposição de vitamina B12, ácido 

fólico e ferro. 

 

QUESTÃO 18 

Paciente de 25 anos procura atendimento médico por ter notado petéquias em membros 

inferiores há 2 dias. Nega patologias ou queixas; exame físico evidencia petéquias e equimoses 

em membros inferiores, sem outras alterações. Foi solicitado hemograma, que evidenciou 

contagem plaquetária de 5.000/ mm3. Quanto à conduta inicial neste caso: 

a) Deve ser realizada transfusão de concentrado de plaquetas, em extrema urgência, e 

internação hospitalar. 

b) Deve ser evitada transfusão de plaquetas, devido ao risco de piora do quadro já que há 

hipótese de púrpura trombocitopênica trombótica. 

c) É importante afastar outras causas tratáveis, como HIV e hepatite, e realizar exame clínico 

minucioso, já que há suspeita de trombocitopenia imune primária. 

d) Em caso de púrpura trombocitopênica trombótica, a primeira opção de tratamento é 

corticoterapia. 

e) Em caso de púrpura trombocitopênica idiopática, a primeira opção de tratamento é 

esplenectomia. 

 

QUESTÃO 19 

Paciente de 68 anos, internado, com diagnóstico de abdômen agudo por úlcera gástrica 

perfurada, com necessidade de realização de gastrectomia total. Após alta, quais os cuidados 

que devem ser tomados em relação ao risco de anemia neste paciente? 

a) Paciente com risco de anemia, por deficiência de ácido fólico; deve ser feita, de imediato, a 

reposição endovenosa, devido estoque baixo dessa vitamina. 

b) Há risco de ferropenia, que pode ser precoce, devido sangramento, e também de deficiência 

de vitamina B12 a longo prazo. 

c) Há risco de deficiência de vitamina B12 precoce e a reposição da vitamina deve ser iniciada. 

d) Se dieta for adequada, não haverá qualquer necessidade de monitoramento de deficiências e 

anemia. 

e) Deve ser iniciada, e mantida por toda a vida, reposição de polivitamínico, via oral.  

 

Clínica Médica 



QUESTÃO 20 

Homem 33 anos, com queixa de dor lombar há 3 meses, com rigidez matinal maior que 1h e 

dor em região glútea alternante. Apresentou também olho vermelho à direita, sendo 

diagnosticado uveíte anterior aguda. Diante do caso clínico, qual o diagnóstico mais provável? 

a) Lupus eritematoso sistêmico  

b) Espondilite anquilosante  

c) Polimialgia reumática  

d) Artrite reumatoide  

e) Febre reumática 

 

QUESTÃO 21 

Homem 22 anos, com queixa de febre alta diária e vespertina de 40º C há 3 meses, acompanhada 

de poliartrite de punhos, cotovelos e joelhos, rash cutâneo rosa-salmão que surge 

principalmente na hora da febre, dor torácica ventilatório-dependente, hepato-esplenomegalia. 

Os exames laboratoriais apresentavam anemia, leucocitose com desvio à esquerda até 

metamielocitos e plaquetose; VHS e PCR aumentados; autoanticorpos negativos; serosite em 

exames de imagens (derrame pleural e pericárdico). Diante do caso clínico, qual sua hipótese 

diagnóstica e exame complementar a ser solicitado para confirmação desse caso?  

a) Vasculite por IgA e Dosagem sérica IgA 

b) Doença de still do adulto e Ferritina     

c) Poliarterite nodosa e VHS 

d) Artrite Idiopática Juvenil e FR 

e) Lúpus eritematoso sistêmico e antiSm   

 

QUESTÃO 22 

Mulher, 30 anos, com queixa de poliartrite bilateral e simétrica de mãos, punhos, cotovelos e 

joelhos há 3 meses; emagrecimento de 8 kg; febre baixa e prostração. Apresentou também dor 

e vermelhidão em olho direito, sendo diagnosticado esclerite. Ao exame laboratorial, tinha VHS 

75mmHg e PCR 30mg/L. Diante do caso clínico, qual o diagnóstico mais provável e o exame 

que solicitaria: 

a) Lúpus eritematoso sistêmico, FAN e antiDNA. 

b) Espondilite anquilosante e HLAB27.  

c) Polimialgia reumática e VHS.  

d) Artrite reumatoide, FR e antiCCP.  

e) Febre reumática e ASLO. 

 

QUESTÃO 23 

Paciente sexo feminino, 33 anos de idade, professora, relata quadro de diarreia intermitente há 

cerca de seis meses, com episódios que duram de 7 a 10 dias. As fezes são líquidas, tendo até 

10 episódios ao dia, sem presença de sangue, muco ou pus, porém, observa, às vezes, gotículas 

de gordura no vaso sanitário. Relata aumento da frequência evacuatória nas últimas semanas, 

inclusive com despertar noturno para evacuar. Notou certa adinamia e perda ponderal de 7kg 

nesse período, além de flatulência excessiva e dor abdominal em cólica difusa e de leve 

intensidade. Negava febre ou outros sintomas. Nega outras comorbidades, cirurgias ou uso de 

medicações contínuas. Nega tabagismo ou uso de drogas ilícitas. Etilismo social. Na história 

familiar, pais e irmã hígidos. Com relação ao caso, marque a opção correta: 

a) Baseado nos critérios de ROMA IV, podemos classificar essa paciente como tendo Síndrome 

do Intestino Irritável, estando indicado o uso de antidiarreicos e antiespasmódicos para melhora 

dos sintomas. 



b) Trata-se de um caso de diarreia aguda intermitente, pois o tempo de duração das crises são 

menores que 14 dias. 

c) Devemos pensar em diarreia do tipo alta (delgado), pois existe uma possível síndrome 

disabsortiva, sendo a hipótese diagnóstica provável o supercrescimento bacteriano do intestino 

delgado. 

d) Trata-se de uma diarreia do tipo colônica, pois apresenta mais de 6 episódios diarreicos ao 

dia. 

e) O supercrescimento bacteriano do intestino delgado pode ser descartado como hipótese, pois 

esta condição não cursa com perda de peso e esteatorreia. 

 

QUESTÃO 24 

Ainda sobre o caso acima, em relação aos exames complementares, podemos afirmar: 

a) O exame parasitológico de fezes (3 amostras) é essencial, pois tem uma alta sensibilidade e 

especificidade para diagnóstico de enteroparasitoses.  

b) O exame de Calprotectina fecal quando elevado, pode descartar a síndrome do intestino 

irritável como causa de diarreia desta paciente.  

c) Se o anticorpo Anti-Transglutaminase IgA estiver não reagente, podemos excluir, com toda 

certeza, a doença celíaca como possível etiologia.  

d) O teste de Sudam III pode diagnosticar a insuficiência pancreática exócrina em sua fase 

inicial. 

e) A proteína C-Reativa e o VHS, quando normais, descartam as doenças inflamatórias 

intestinais como possível etiologia. 

 

QUESTÃO 25 

Paciente do sexo masculino, 47 anos, lavrador, natural da Bahia e procedente de São Paulo há 

30 anos. Foi encaminhado para o hematologista, devido à presença de plaquetopenia (58.000 

plaquetas/µl) em exames de rotina. Nega qualquer sintoma ou sangramento cutâneo mucoso 

evidente. Diz ingerir uma grande quantidade de etanol (> 40g/dia) desde os seus 18 anos de 

idade. Nega cirurgias ou hemotransfusões e não faz uso crônico de medicações. Ao exame 

físico, apresentava-se corado, anictérico com discretas telangectasias em região de tronco. O 

abdômen era flácido, sem abaulamentos ou circulação colateral visível, porém com fígado 

palpável a 3 cm do apêndice xifoide, de consistência endurecida e bordos rombos, baço palpável 

em torno de 4 cm do rebordo costal esquerdo, sem ascite detectável ao exame físico. Sobre o 

caso, é incorreto afirmar: 

a) Em casos de plaquetopenia secundária a hipertensão portal, é indicado a esplenectomia para 

prevenção primária da hemorragia digestiva alta.  

b) A plaquetopenia deste paciente pode ser multifatorial, tendo a diminuição na sua produção 

secundária as carências vitamínicas, comum em pacientes etilistas.  

c) Considerando que este paciente apresenta esplenomegalia e plaquetopenia, é de se esperar 

que já exista hipertensão portal clinicamente significante, com possível presença de varizes 

esofágicas, vistas em uma endoscopia digestiva alta. 

d) Devido à epidemiologia do paciente, devemos também pensar em Esquistossomose 

Hepatoesplênica como possível causa desta plaquetopenia.  

e) Os níveis de plaquetas não refletem a gravidade da doença hepática crônica.  

 

QUESTÃO 26 

Paciente do sexo masculino, 56 anos, realizou cirurgia para exérese de craniofaringioma. Após 

a cirurgia, evoluiu com poliúria de sete litros por dia. Exames laboratoriais: hemograma dentro 

da normalidade, glicemia de jejum 80mg%, potássio de 4,2mmol/L, sódio de 151mmol/L, 



cálcio 9,0mg/dL, hormônios produzidos pela adenohipófise dentro da normalidade, bem como 

ureia e creatinina. Qual hipótese diagnóstica e que exames devem ser solicitados para confirmá-

la? 

a) Diabetes insipidus, osmolalidades urinária e sérica 

b) Síndrome da secreção inapropriada de hormônio antidiurético, osmolalidades urinária e 

sérica 

c) Diabetes insipidus, teste oral de tolerância à glicose 

d) Diabetes mellitus, HbA1c e teste oral de tolerância à glicose 

e) Síndrome da secreção inapropriada de hormônio antidiurético, hormônio antidiurético 

 

QUESTÃO 27 

Paciente do sexo feminino, 42 anos, deu entrada no serviço de emergência com quadro de cólica 

renal. Antecedentes patológicos: litíase renal, depressão e hipertensão. Antecedentes familiares: 

hipertensão arterial sistêmica. Em uso de losartana potássica 50mg de 12 em 12 horas. Exame 

físico sem alterações.  Exames laboratoriais: hemograma, função renal, sódio, potássio dentro 

da normalidade. Cálcio total 11,5mg/dL. Qual hipótese diagnóstica e exames a serem 

solicitados para confirmar? 

a) Hipertensão arterial renovascular e US renal 

b) Hiperparatireoidismo primário e cálcio iônico, fósforo, PTH 

c) Hipotireoidismo primário e TSH e T4 livre 

d) Hipoparatireoidismo primário e cálcio urinário e PTH 

e) Hipovitaminose D e dosagem de 25 OH vitamina D 

 

QUESTÃO 28 

Mulher, terceira semana de gestação, 32 anos, sem queixas. Antecedentes patológicos: 

hipertireoidismo primário autoimune há 6 meses. Medicações em uso: tiamazol 40mg/dia. 

Exame físico sem alterações. Assinale a alternativa correta: 

a) Suspender imediatamente tiamazol, pois é contraindicado durante a gestação. 

b) Trocar tiamazol por propiltiouracil e solicitar TSH e T4 livre. 

c) Manter tiamazol e solicitar TSH e T4 livre. 

d) Solicitar TRAb, TSH e T4 livre para, então, decidir a conduta medicamentosa. 

e) Diminuir tiamazol e associar propiltiouracil e manter as duas medicações até resultado dos 

exames. 

 

QUESTÃO 29 

Sexo feminino, 35 anos, com queixa de primeiro episódio de palpitação taquicárdica de início 

súbito sem fator desencadeante iniciado há cerca de 20 minutos do atendimento. Ao exame 

físico: lúcida, orientada, PA 110/70 mm, FC 160 bpm, AR: MV+ sem RA. Realizado 

eletrocardiograma a seguir. Qual o diagnóstico e conduta terapêutica inicial adequada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Taquicardia ventricular – cardioversão elétrica. 

b) Pré-excitação ventricular – Ablação por cateter com radiofrequência 

c) Taquicardia supraventricular por reentrada nodal – Manobra vagal 

d) Taquicardia sinusal – Ivabradina 

e) Fibrilação atrial – Amiodarona 

 

QUESTÃO 30 

Sexo masculino, 65 anos, portador de dislipidemia isolada primária LDL170 mg/dl, hipertensão 

arterial 157/97 mmHg. Qual o tratamento mais indicado? 

a) Indicar tratamento não medicamentoso por 3-6 meses seguido de avaliação de início de 

terapia anti-hipertensiva. 

b) Indicar tratamento não medicamentoso e terapia monoterapia farmacológica. 

c) Indicar tratamento não medicamentoso e terapia farmacológica combinada com dois 

fármacos. 

d) Indicar tratamento não medicamentoso e terapia farmacológica combinada com três 

fármacos. 

e) Indicar tratamento não medicamentoso e pesquisar hipertensão renovascular. 

 

QUESTÃO 31 

Dentre as condutas abaixo, qual aquela que não é indicada no manejo da insuficiência cardíaca 

crônica? 

a) IECA na disfunção de VE sintomática (FEVE < 40%) de qualquer etiologia. 

b) Sacubitril/valsartana em lugar de IECA (ou BRA) para disfunção de VE sintomática já em 

uso terapêutica otimizada. 

c) Beta bloqueador (bisoprolol, carvedilol e succinato de metoprolol) na disfunção de VE 

sintomática (FEVE < 40%) de qualquer etiologia 

d) Bloqueadores de canal de cálcio não diidropiridínicos (verapamil/diltiazem) ou bloqueadores 

alfa-adrenérgicos (doxazosina/prazosina) como anti-hipertensivos na IC. 

e) Hidralazina e nitrato na disfunção de VE (FEVE < 40%), para pacientes com contraindicação 

para uso de IECA ou BRA, de qualquer raça 

 

QUESTÃO 32 

Um paciente de 75 anos, procurou ambulatório com diagnóstico provável de depressão de 

evolução há 1 ano, após início da pandemia. Queixa-se de lapsos de memória. Na condução do 

caso, podemos afirmar, exceto, que: 



a) Ocorre alteração das atividades de vida diária e o MiniMental é normal. 

b) A medicação de escolha para tratamento são os INRS (inibidores de recaptação de 

serotonina). 

c) É comum os sintomas como anedonia e queixas somáticas. 

d) A depressão no idoso é um fator de risco para síndrome da fragilidade. 

e) O diagnóstico é feito por exames complementares. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



QUESTÃO 33 

AGF, 25 anos, deu entrada no PS com quadro de dores em baixo ventre. Quadro iniciado há 10 

dias com piora. DUM ignorada. MAC: coito interrompido. São critérios para indicar internação, 

exceto: 

a) Presença de massa anexial.  

b) Toque vaginal doloroso. 

c) Sangramento vaginal moderado a intenso.  

d) Instabilidade hemodinâmica. 

e) Descompressão brusca positiva. 

 

QUESTÃO 34 

PCF, 20 anos, procura o serviço de ginecologia do Hospital Universitário devido à história de 

amenorreia primária. Refere também dificuldade para iniciar atividade sexual. Ao exame físico, 

caracteres sexuais e somáticos compatíveis, e vagina curta. Tem cariótipo XX e exame 

radiológico evidenciando presença de ovários e útero rudimentar. O provável diagnóstico é: 

a) Malformação dos dutos paramesonéfricos. 

b) Pseudo-hermafroditismo masculino. 

c) Pseudo-hermafroditismo feminino. 

d) Malformação dos dutos mesonéfricos. 

e) Hermafroditismo verdadeiro. 

 

QUESTÃO 35 

 Paciente, 60 anos, com queixa de sangramento pós-menopausa. Qual propedêutica diagnóstica 

com melhor desempenho? 

a) Ultrasson transvaginal. 

b) Ultrasson 3D. 

c) Ressonância Magnética. 

d) Histeroscopia. 

e) Curetagem uterina fracionada. 

 

QUESTÃO 36 

Paciente, 20 anos, virgem, deseja saber se é preciso ser submetida ao exame de prevenção do 

colo uterino. Qual a resposta mais adequada? 

a) Paciente virgem não necessita do rastreamento. 

b) Independente da atividade sexual, este exame deve ser realizado. 

c) Sempre realizá-lo em mulheres com mais de 25 anos. 

d) Há indicação do teste para HPV. 

e) Atualmente não é mais preconizado desde que tenha sido vacinada para o HPV. 

 

QUESTÃO 37 

Paciente, 35 anos, deseja saber sobre a vacina contra o HPV. É adequado esclarecer: 

a) Neste caso, pelo PNI, ela não conseguirá a vacina, exceto se for portadora de HIV, 

transplantada ou oncológica. 

b) Atualmente está preconizada a vacina nonavalente no Brasil. 

c) A vacinação em mulheres adultas tem benefícios, desde que não tenha história de infecção. 

d) Está indicado o teste de HPV para conseguir ser vacinada. 

e) Nesta idade está indicada duas doses da vacina com intervalo de 6 meses. 
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QUESTÃO 38 

Paciente, 30 anos, assintomática, compareceu na UBS para realizar testes rápidos para ISTs. O 

exame para sífilis deu reagente. Conforme diretrizes atuais, qual a alternativa mais adequada 

ao caso?  

a) Pode ser sífilis indeterminada, caso não tenha história, indicado o tratamento. 

b) Pode se sífilis recente e necessita de teste treponêmico para confirmar e tratar. 

c) Pode ser sífilis tardia e necessita de teste não treponêmico para indicar tratamento. 

d) Pode ser sífilis tratada, mas deve ser retratada. 

e) Pode ser reinfecção e necessita do teste treponêmico para tratar. 

 

QUESTÃO 39 

Paciente, 30 anos, está preocupada pois teve uma tia falecida por câncer de mama aos 60 anos. 

Deseja fazer uma mamografia ou US das mamas. Marque a alternativa mais adequada ao caso:  

a) Tranquilizá-la, pois não há indicação de iniciar o rastreamento. 

b) Pela idade e histórico, deve realizar um US das mamas. 

c) Pelo histórico, mesmo jovem, deve realizar uma mamografia.  

d) Nestes casos, está indicado o estudo genético. 

e) Pelas atuais diretrizes, nesta idade está indicada uma ressonância magnética. 

 

QUESTÃO 40 

Paciente, 40 anos, queixa de área endurecida na mama esquerda, percebida há 2 meses. Ao 

exame físico, área nodular de 3 cm, mal delimitada, fixa e endurecida no QSE da mama 

esquerda. Marque a alternativa mais adequada ao caso: 

a) Solicitar mamografia associada ao US. 

b) Realizar um PAAF. 

c) Indicado uma punção biópsia. 

d) Indicado cirurgia com congelação intra-operatória.   

e) Solicitar US. 

 

QUESTÃO 41 

Na variedade de posição O.E.A. podemos afirmar, corretamente, que durante o mecanismo de 

parto fisiológico 

a) o lambda encontra-se relacionado com a sinostose sacro-ilíaca esquerda. 

b) o ângulo anterior do bregma posiciona-se na eminência íleo-pectínea direita. 

c) a rotação interna ocorrerá no sentido anti-horário. 

d) o lambda estará relacionado com o sacro durante o desprendimento. 

e) o hipomóclio situa-se na região da fronte fetal. 

 

QUESTÃO 42 

Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 

a) O volume sanguíneo total materno aumenta, principalmente, em virtude do aumento do 

volume globular. 

b) Não ocorre aumento do volume globular materno, mas somente do volume plasmático.  

c) O volume plasmático e o globular, durante a gravidez, alteram-se de maneira oposta, o que 

ocasiona hemodiluição. 

d) A concentração de hemoglobina materna diminui, apesar do aumento do volume globular. 

e) A diminuição da resistência vascular periférica contrapõe-se ao aumento do volume 

sanguíneo total, reduzindo o débito cardíaco no final da gestação. 

 



QUESTÃO 43 

O rastreamento do diabetes durante a gravidez 

a) estará indicado somente nas gestantes com a presença de antecedentes familiares da doença. 

b) estará indicado somente quando a gestante apresentar história de macrossomia ou óbito fetal 

tardio em gravidez anterior. 

c) realizar-se-á no primeiro trimestre da gestação por meio do Teste de Tolerância Oral à 

Glicose (TTOG). 

d) com glicemia de jejum alterada no primeiro trimestre indica realização de TTOG na segunda 

metade da gestação. 

e) está fundamentado na glicemia de jejum no primeiro trimestre e na sua repetição ou 

realização do TTOG a partir de 24 semanas de gestação. 

 

QUESTÃO 44 

Primigesta de 36 semanas apresentou, nas últimas 3 semanas, aumento súbito de peso, 

surgimento de hipertensão arterial e proteinúria. Qual o diagnóstico correto nesta situação 

clínica? 

a) Pré-eclâmpsia. 

b) Eclâmpsia. 

c) Iminência de Eclâmpsia. 

d) Síndrome HELLP. 

e) Hipertensão Arterial Crônica com Pré-eclâmpsia superajuntada. 

 

QUESTÃO 45 

Paciente FLLA, 31 anos, chega em consulta pré-natal com idade gestacional de 10 semanas, 

pela data da última menstruação, sem queixas. Refere gestação espontânea. Exame 

ultrassonográfico realizado há dois dias a esta consulta, mostra gestação gemelar de 10 semanas 

pela medida do comprimento cabeça nádega (CCN), com dois embriões em um mesmo saco 

gestacional e estando, cada um deles, em uma cavidade amniótica independente. Com base 

exclusivamente nas informações fornecidas, assinale a alternativa que classifique corretamente 

o tipo de gestação gemelar e que contenha duas complicações exclusivas desse tipo de gestação. 

a) Gestação monocoriônica-dizigótica, síndrome transfusor-transfundido e sequência anemia-

policitemia.  

b) Gestação Dicoriônica-monoamniótica, sequência anemia-policitemia e restrição de 

crescimento seletiva. 

c) Gestação monocoriônica-diamniótica, síndrome transfusor-transfundido e feto acárdico. 

d) Gestação dizigótica-dicoriônica, síndrome transfusor-transfundido e restrição de 

crescimento seletiva. 

e) Gestação dizigótica-diamniótica, entrelaçamento de cordões umbilicais e feto acárdico. 

 

QUESTÃO 46 

Uma das principais complicações da gestação é o trabalho de parto prematuro. Hoje dispomos 

de um método de rastreamento dessa ocorrência, recomendado pela Federação Internacional de 

Ginecologia e Obstetrícia. Assinale a alternativa que contém o método e a idade gestacional 

para a sua realização com esse objetivo. 

a) Ultrassonografia transvaginal entre 18 e 24 semanas de gestação. 

b) Ultrassonografia obstétrica supra-púbica com bexiga cheia entre 18 e 24 semanas de 

gestação. 

c) Dosagem de fibronectina fetal entre 11 e 13 semanas de gestação. 

d) Ultrassonografia transvaginal entre 12 e 15 semanas de gestação. 



e) Pesquisa de fator de crescimento placentário no sangue materno entre 11 semanas e 3 dias e 

13 semanas e 6 dias. 

 

QUESTÃO 47 

WLA, 26 anos, primigesta, deu entrada no Pronto Atendimento de Ginecologia e Obstetrícia 

do Hospital Universitário no dia 25 de novembro de 2021, com queixa de perda de líquido claro 

vaginal, há 3 horas. Nega outras queixas. Ao exame físico: corada, hidratada, acianótica, afebril, 

PA 100 mmHg x 60 mmHg, pulso de 78 BPM, frequência cardíaca fetal de 144 BPM, palpação 

do abdômen mostra pouco líquido amniótico. Dinâmica uterina: sem contrações em 10 minutos. 

Especular: vagina rósea, rugosa, colo com orifício externo puntiforme. Observa-se pequena 

quantidade de líquido transparente coletado no fundo de saco posterior e que se exteriorizava 

pelo orifício externo do colo à manobra de Valsalva. Toque colo grosso, amolecido, 

posteriorizado e impérvio. 

Sabendo-se que a DUM foi 06/05/2021 e que realizou ultrassonografia no primeiro trimestre, 

que mostrava gestação única compatível com amenorreia referida, assinale a alternativa que 

contenha, respectivamente, a idade gestacional no dia do atendimento (25/11/2021), a hipótese 

diagnóstica e a conduta respectiva. 

a) 32 semanas e 4 dias, amniorrexe precoce, internação. 

b) 29 semanas, amniorrexe prematura, internação para conduta expectante e exames maternos 

e fetais. 

c) 29 semanas, amniorrexe prematura, liberação com orientação para retornar quando 

começarem as contrações.  

d) 32 semanas e 4 dias, amniorrexe prematura, internação para indução do parto. 

e) 29 semanas, amniorrexe prematura, internação para indução do parto. 

 

QUESTÃO 48 

A pré-eclâmpsia é uma das complicações maternas da gestação e sua ocorrência, em formas 

graves, leva a altos riscos de morbimortalidade materna e fetal. A Federação Internacional de 

Ginecologia e Obstetrícia recomenda o rastreamento universal de gestantes quanto ao risco de 

desenvolverem pré-eclampsia na gestação. Assinale a alternativa que contém o período da 

gestação que se deve fazer esse rastreamento e qual a medicação que pode ser indicada, caso 

esse rastreamento mostre aumento de risco de desenvolvimento de pré-eclâmpsia. 

a) Na primeira consulta pré-natal, Alfa metil dopa 250 mg 8/8 horas. 

b) Na ocasião do morfológico de primeiro trimestre, Ácido acetil salicílico 150 mg. 

c) Na ocasião do morfológico de segundo trimestre, Cálcio 3 gramas. 

d) No exame de 28 semanas de gestação, Alfa metil dopa 250 mg 8/8 horas. 

e) No exame de 28 semanas de gestação, Ácido acetil salicílico 150 mg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



QUESTÃO 49 

Um lactente de 1 mês é levado para consulta de puericultura. Nascido parto normal, a termo, 

peso ao nascimento 3200g e comprimento de 49 cm, sem intercorrências em parto e gestação, 

teste pezinho normal, teste coraçãozinho normal, teste linguinha normal e teste da orelhinha 

normal. Mãe refere que o bebê não chora muito, mama a cada 4 horas e está em aleitamento 

materno exclusivo, porém está insegura com relação ao peso do bebê. O exame físico não revela 

anormalidades. O peso é 3450g e o comprimento de 51 cm. A conduta adequada, neste caso, é: 

a) Manter o Aleitamento Materno, complementando com fórmula infantil no copinho. 

b) Manter o Aleitamento Materno exclusivo, sem complementar neste momento, com retorno 

em 30 dias para reavaliar peso. 

c) Manter o Aleitamento Materno exclusivo, sem complementar neste momento, adequar pega 

e marcar retorno em 15 dias para reavaliar peso. 

d) Manter o Aleitamento Materno, complementando com leite de vaca diluído.  

e) Manter o Aleitamento Materno exclusivo, orientar a técnica e frequência correta de 

amamentação e reavaliar o peso em 3 dias. 

 

QUESTÃO 50 
Um recém-nascido apresentou teste do coraçãozinho com 97% de saturação, tanto em membro 

superior direito quanto em membro inferior esquerdo. Após 48h de vida, recebeu alta hospitalar, 

porém, alguns dias depois, foi diagnosticado com cardiopatia congênita. Qual cardiopatia mais 

provável para esta criança?  

a) Comunicação interventricular grande. 

b) Transposição de grandes artérias. 

c) Atresia tricúspide. 

d) Tetralogia de Fallot. 

e) Coarctação da aorta.  

 

QUESTÃO 51 

Durante o primeiro ano de vida, o pediatra deve acompanhar o comportamento dos reflexos das 

crianças. Quanto à reposta normal do reflexo cutâneo-plantar na infância, é correto afirmar que: 

a) Não muda com o desenvolvimento. 

b) Deverá ser em flexão, se a criança já estiver andando sem apoio. 

c) Deverá ser em extensão, nos primeiros 6 meses de vida, e em flexão, a partir dos 6 meses. 

d) Deverá ser em flexão, nos primeiros 6 meses de vida, e em extensão, a partir dos 6 meses de 

vida.  

e) Deverá desaparecer por completo aos 3 meses de vida.  

 

QUESTÃO 52 

Qual a classificação de um recém-nascido de 39 semanas, peso de nascimento de 3000g e 

estatura 50 cm?  

a) A termo, peso adequado. 

b) A termo, baixo peso. 

c) Pós-termo, peso adequado. 

d) Pós-termo, macrossômico. 

e) A termo, macrossômico. 

 

QUESTÃO 53 

Um recém-nascido com 20 dias de vida, sexo masculino, primeiro filho do casal, com peso ao 

nascimento de 3250g, estatura 48 cm, perímetro cefálico 36 cm, tipagem sanguínea da mãe e 

Pediatria 



do recém-nascido é A positivo. Veio para consulta de rotina sem queixas, com ganho de peso 

de 30 g/dia, em aleitamento materno exclusivo. Ao exame físico apresentava icterícia (+++/4+), 

sem visceromegalias e outras alterações. Qual seria a melhor conduta? 

a) Realizar dosagem de bilirrubina total e frações. 

b) Colher apenas triagem infecciosa. 

c) Orientar banho de picão. 

d) Orientar banho de sol. 

e) Fazer apenas orientações de rotina da puericultura. 

 

QUESTÃO 54 

Um lactente de 6 meses é levado pela mãe para uma consulta de rotina no pediatra. Bebê nascido 

a termo, peso (P) de 3300g, comprimento (C) de 51 cm e perímetro cefálico (PC) de 35 cm, 

aleitamento materno exclusivo, terceiro filho sendo o único a ser aleitamento materno 

exclusivo. Quais são o peso, a estatura e o perímetro cefálico esperados para esse bebê? 

a) P = 7200g, C = 55 cm, PC = 40 cm. 

b) P = 7200g, C = 65cm, PC = 44cm. 

c) P = 6500g, C = 65 cm, PC = 44 cm. 

d) P = 8200g, C = 55 cm, PC = 46 cm. 

e) P = 7000g, C = 65 cm, PC = 46 cm. 

 

QUESTÃO 55 

Foram solicitados exames de rotina para uma paciente de 8 anos e meio de idade pelo pediatra 

que a acompanha. Os exames laboratoriais solicitados vieram dentro do padrão de normalidade, 

exceto pelo exame de Urina tipo 1, que apresentava uma hematúria microscópica isolada, 

porém, o exame foi coletado durante um episódio febril, sem outras queixas associadas. A febre 

desapareceu após 3 dias e a criança se manteve assintomática. A melhor conduta a se seguir é: 

a) Encaminhar a menina para endocrinologista. 

b) Repetir exame de Urina I em 1 semana.  

c) Solicitar função renal. 

d) Pedir ultrassonografia renal. 

e) Encaminhar para nefrologista pediátrico.  

 

QUESTÃO 56 

Uma menina de 4 anos foi levada por sua mãe ao pronto atendimento, após apresentar uma crise 

tônico-clônica generalizada, com duração de aproximadamente 1 min, em vigência de febre de 

38ºC. A mãe relata que a menor está apresentando febre há 2 dias, sem outras queixas 

associadas, previamente hígida. Nega histórico de convulsão, mas refere histórico de convulsão 

febril na família. Ao chegar no pronto atendimento, criança estava afebril, sem alterações ao 

exame físico, Glasgow 15, pupilas isocóricas e fotorreagentes, sem sinais focais. Qual conduta 

medicamentosa correta para o quadro convulsivo? 

a) Fenobarbital. 

b) Fenitoína. 

c) Ácido valproico. 

d) Não prescrever anticonvulsivante. 

e) Diazepam. 

 

QUESTÃO 57 

Um menino de 9 anos iniciou há 3 dias tosse e dispneia progressiva, sem outros sintomas, 

porém, tinha histórico de amigdalite de repetição, com última infecção em amigdala há 3 



semanas e a informação de que realizou tratamento completo com amoxicilina, com melhora 

do quadro. Ao exame físico apresentava-se afebril (36,5ºC), taquicárdico (FC 140 bpm), 

taquipneico (FR 40 ipm) sem dispneia, PA = 120*80 mmhg e estase jugular a 45º. Aparelho 

respiratório com roncos e estertores nas bases pulmonares, aparelho cardiovascular com ritmo 

cardíaco irregular, com sopro holossistólico rude em foco mitral, com irradiação para axila. 

Abdômen sem alteração, ausência de visceromegalias. Ao exame do esqueleto, foi notado 

tornozelo com edema, calor local e dor à movimentação. Foram solicitados alguns exames para 

elucidação diagnóstica: Hemograma com hemoglobina de 13,6 g/dl; leucócitos 10500 mm3; 

plaquetas 600000 mm3; VHS 95mm na primeira hora, PCR 7,5 mg/dl (referência <0,5 mg/dl); 

raio x de tórax com aumento de área cardíaca e congestão pulmonar e eletrocardiograma com 

alargamento do espaço PR. Qual a hipótese diagnóstica? 

a) Endocardite bacteriana com êmbolos para pulmão e articulação. 

b) Insuficiência renal com artrite reativa. 

c) Febre reumática com comprometimentos cardíaco e articular. 

d) Parvovirose com comprometimento articular. 

e) Infecção viral com comprometimento cardíaco e artrite reativa. 

 

QUESTÃO 58 

Uma criança de 7 anos estava em uma festa de aniversário quando apresentou, subitamente, 

lesões de urticária disseminada, edema de lábios e língua, associados a dor abdominal e vários 

episódios de vômitos, após ingestão de empada de camarão. Qual seria a hipótese diagnóstica 

e melhor conduta? 

a) Intoxicação alimentar; hidratação intravenosa e antiemético e, após medicação, liberar para 

casa, com orientações para retorno se necessário.  

b) Alergia alimentar sem sinais de gravidade; anti-histamínico e corticoide intramuscular e, 

após, liberar para casa, com anti-histamínico via oral por 10 dias. 

c) Alergia alimentar sem sinais de gravidade; hidratação endovenosa, antiemético e anti-

histamínico e, após, liberar para casa, com anti-histamínico via oral por 10 dias. 

d) Reação anafilática; receber, imediatamente, adrenalina subcutânea e, após melhora dos 

sintomas, alta hospitalar, com anti-histamínico para casa.  

e) Reação anafilática; imediatamente, adrenalina intramuscular; hospitalização para 

medicações e hidratação intravenosa, além de observação por 12 horas.  

 

QUESTÃO 59 

Uma menina de 2 anos e meio apresenta história de febre há 5 dias, eritema de conjuntivas sem 

secreção, eritema palmoplantar, enantema de boca e língua “em framboesa”, sem exsudato em 

orofaringe e exantema escarlatiniforme. Qual diagnóstico mais provável? 

a) COVID-19. 

b) Exantema viral não especificado. 

c) Doença de Kawasaki. 

d) Escarlatina. 

e) Exantema viral por Coxsackievirus. 

 

QUESTÃO 60 

A mãe de uma menina de 3 anos, previamente hígida, levou a criança para uma consulta de 

rotina com pediatra. A mãe não tinha queixas, exceto por notar, há 1 mês, “caroço” subareolar 

bilateral. A criança nunca fez uso de nenhuma medicação. Ao exame físico, peso, altura e IMC 

adequados (score de 0 nas respectivas curvas), pressão arterial de 90*55 mmhg; aparelhos 



respiratório, cardiovascular e abdômen sem alterações. Estágio de maturação sexual de Tanner 

M2 P1. Qual diagnóstico provável? 

a) Tumor de Wilms. 

b) Adenoma de hipófise 

c) Tumor de suprarrenal 

d) Tumor de tireoide 

e) Telarca precoce 

 

QUESTÃO 61 

Escolar, sexo masculino, apresenta, há 2 meses, dor nos membros inferiores progressiva e, 

atualmente, dificuldade para deambular associada à febre baixa intermitente aferida pela mãe, 

dor articular, palidez e epistaxe esporádica. Ao exame físico, palidez cutâneo-mucosa, 

equimoses em membros inferiores e algumas em membros superiores, linfadenomegalias 

cervical e inguinal e hepatoesplenomegalia. Qual o exame a seguir pode auxiliar no 

diagnóstico? 

a) Coagulograma. 

b) Função hepática. 

c) Tomografia computadorizada abdominal. 

d) Hemograma. 

e) Dosagem de vitamina B12. 

 

QUESTÃO 62 

Escolar 8 anos de idade, sexo masculino, está na unidade de internação pediátrica com 

pneumonia extensa já há 72 horas em uso de antibioticoterapia apropriada para germes da 

comunidade, já que criança não é portador de doença crônica e não tem histórico de internações 

prévias. Porém, paciente mantém quadro de febre alta com piora do desconforto respiratório 

com grande velamento em metade inferior do hemitórax direito visto na radiografia de 

admissão. Devido à piora e manutenção de febre foi repetida a radiografia de tórax com 

velamento total de hemitórax direito. Qual seria a conduta mais adequada para essa criança? 

a) Toracoscopia com drenagem torácica e ampliação do espectro da antibioticoterapia. 

b) Toracoscopia com drenagem torácica mantendo o esquema de antibiótico. 

c) Punção torácica seguida de drenagem torácica e ampliação do espectro da antibioticoterapia.  

d) Punção com esvaziamento do líquido pleural e ampliação do espectro da antibioticoterapia. 

e) Punção com esvaziamento do líquido pleural e drenagem, se tiver características de 

empiema, e manutenção da antibioticoterapia. 

 

QUESTÃO 63 

Um menino de 12 anos relata dor e nodulação em região mamária há 3 meses. Desde os 11 

anos, notou ter iniciado aumento do pênis e pilificação genital. Nega quaisquer outras queixas 

e uso de medicamentos ou drogas ilícitas. Está saudável, sem alterações ao exame físico geral 

e especial. Estágio de maturação sexual de Tanner: G3 (pênis com 8 cm de comprimento, 

testículo com 9ml), P3 e M2 bilateral. Assinale a alternativa correta com relação à causa mais 

provável da ginecomastia e à conduta a ser realizada: 

a) Ginecomastia puberal, expectante na maioria dos casos com regressão espontânea. 

b) Síndrome de klinefelter; mamoplastia. 

c) Ginecomastia por uso não referido de droga ilícita, como a maconha; suspensão da droga. 

d) Hipogonadismo; terapia de reposição hormonal com testosterona. 

e) Hipogonadismo hipergonadotrófico; solicitar cariótipo 

 



QUESTÃO 64 

Adolescente, 15 anos, sexo masculino, procura ambulatório por se achar mais baixo que seus 

amigos e por ainda não ter iniciado a mudança corporal da puberdade. Mãe com menarca aos 

13 anos, pai refere ter iniciado mudança corporal com 11 anos, não tem irmãos. Negava doenças 

genéticas na família, tireoideopatias e alteração de crescimento. Ao exame físico apresentava 

peso e altura no score-z 0; estágio de maturação sexual de Tanner G1P1. Qual diagnóstico: 

a) Atraso puberal por ainda não apresentar pelos pubianos. 

b) Atraso puberal por ainda não apresentar mudança de voz. 

c) Puberdade adequada, pois ainda pode não ter iniciado mudança corporal.  

d) Atraso puberal por ainda não apresentar aumento do volume testicular acima de 3 ml. 

e) Puberdade adequada, pois pode ainda iniciar mudança puberal até 16 anos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leia o texto abaixo para responder as 65, 66, 67 e 68.  

Realizou-se um estudo epidemiológico com usuários de Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS) em um município do Rio Grande do Sul - Brasil, no ano de 2019. Os participantes do 

estudo foram submetidos à aplicação de um formulário pré-estruturado composto por perguntas 

acerca de dados sociodemográficos, utilização dos serviços de saúde, condições de saúde e 

participação em atividades (variáveis independentes) e melhora percebida pelos usuários de 

CAPS a partir de sua inserção nesse serviço (variável dependente). A coleta de dados ocorreu 

no próprio CAPS durante uma única visita ao local. 

 

QUESTÃO 65 

O texto acima caracteriza um Estudo Epidemiológico: 

a) De Coorte. 

b) Transversal. 

c) Caso-Controle. 

d) Ecológico. 

e) Série de Casos. 

 

QUESTÃO 66 

A definição de variável independente está relacionada: 

a) Apenas aos fatores de proteção. 

b) Apenas aos fatores de risco. 

c) Ao desfecho. 

d) À exposição. 

e) À variável resposta. 

 

QUESTÃO 67 

Sobre o estudo epidemiológico acima, analise os resultados apresentados na tabela seguinte e, 

em seguida, responda a questão: 

 
Tabela 1. Prevalência e odds ratio (OR) da melhora percebida pelos usuários de CAPS a 

partir de sua inserção nesse serviço (variável dependente) de acordo com variáveis 

independentes, em um município do Rio Grande do Sul, Brasil, 2019. 

 
 n Prevalência 

(%) 
OR bruta 
(IC95%) 

Valor 
de p 

OR ajustada 
(IC 95(%) 

Valor 
de p 

Estado civil 

Solteiro 953 62,75 1,00 <0,001 1,00 0,505 

Com companheiro 531 53,48 0,68 (0,55-0,83)  0,91 (0,71-1,17)  

Trabalho remunerado 

Não possui 1.159 59,79 1,00 0,209 1,00 0,020 

Possui 242 64,46 1,21 (0,89-1,66)  1,52 (1,06-2,17)  

Diagnóstico 

Esquizofrenia 165 64,24 1,00 0,002 1,00 0,047 

Transtorno Bipolar 151 48,34 0,52 (0,35-0,76)  0,45 (0,26-0,76)  

Transtorno 
Depressivo 

441 53,51 0,64 (0,44-0,92)  0,64 (0,39-1,05)  

Transtorno de 
Ansiedade 

133 60,15 0,84 (0,50-1,39)  0,82 (0,42-1,60)  

Epilepsia 145 67,59 1,16 (0,74-1,79)  0,83 (0,46-1,48)  

Idade do diagnóstico (anos) 

Medicina Preventiva e Social 



41 ou mais 289 57,44 1,00 <0,001 1,00 0,001 

31 – 40 264 54,55 0,88 (0,63-1,25)  1,13 (0,74-1,74)  

19 – 30 393 53,94 0,86 (0,63-1,18)  1,00 (0,58-1,71)  

Até 18 381 66,40 1,46 (1,05-2,04)  2,10 (1,25-3,50)  

Envolvimento na avaliação do CAPS 

Não participa 963 55,45 1,00 0,002 1,00 <0,001 

Participa 518 66,60 1,60 (1,19-2,14)  2,21 (1,44-3,39)  
Fonte: tabela adaptada de Franzmann, Uiasser Thomas et al. Fatores associados à percepção de melhora por usuários de Centros 

de Atenção Psicossocial do Sul do Brasil. Cadernos de Saúde Pública [online]. 2017, v. 33, n. 7. 

 

Na análise bruta, a prevalência de melhora percebida foi calculada para cada variável 

independente. Já a análise ajustada objetivou controlar possíveis variáveis de confusão, como 

por exemplo: tipo de CAPS, sexo, escolaridade, diagnóstico, histórico de internação 

psiquiátrica, envolvimento na avaliação do CAPS, visitas domiciliares de profissionais do 

serviço e atendimentos individuais. 

 

Diante do exposto, assinale a alternativa correta: 

a) A variável “estado civil” não perdeu significância estatística na análise estatística ajustada. 

b) A variável “trabalho remunerado” perdeu significância estatística na análise estatística 

ajustada. 

c) A variável “idade do diagnóstico” até os 18 anos não apresentou significância estatística. 

d) A variável “envolvimento na avaliação do CAPS” não apresentou significância estatística. 

e) Usuários com “até 18 anos de idade do diagnóstico” apresentaram cerca de 2 vezes mais 

chance de melhora percebida do que os de 41 anos ou mais. 

 

QUESTÃO 68 

Com relação às variáveis de confusão, assinale a alternativa correta: 

a) A situação de confusão ocorre devido a uma inerente falta de comparabilidade entre 

populações expostas e não-expostas no que diz respeito ao risco de adoecer. 

b) A situação de confusão aparece quando não existirem outras exposições na população 

relacionadas tanto com a exposição de interesse, quanto com o agravo/desfecho.  

c) Além do viés de seleção e do viés de informação, que são possíveis erros aleatórios de uma 

pesquisa, há o fator de confusão como um tipo de erro sistemático.  

d) Há duas propriedades para que uma variável seja considerada variável de confusão: ter 

relação tanto com a exposição quanto com o desfecho e estar no meio da cadeia causal.  

e) É o erro ocorrido ao acaso e que resulta em uma falta de precisão na medida de associação, 

que pode ocorrer, por exemplo, devido à variação biológica individual e ao erro amostral.  

 

QUESTÃO 69 

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 

coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, 

o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de 

desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e 

nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. (Brasil, 2011).  

 

Diante do exposto acima, assinale a afirmativa correta: 

a) Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de 

centralização e capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre necessária. 

b) Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, utilizando e articulando 

diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz 



de construir vínculos positivos e intervenções clínicas, de emergência e sanitariamente efetivas, 

na perspectiva de ampliação dos graus de dependência dos indivíduos e grupos sociais. 

c) Ser resolutiva: por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e 

intervenções clínica e sanitariamente efetivas, na perspectiva de ampliação dos graus de 

dependência dos indivíduos e grupos sociais, não tendo como prioridade identificar riscos, 

necessidades e demandas de saúde, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado 

individual e coletivo. 

d) Coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos singulares, bem 

como acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das Redes de 

Atenção em Saúde. 

e) Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de 

centralização e capilaridade. Sendo considerada a porta de entrada da Rede de Atenção em 

Saúde, compondo a linha de cuidado em saúde. 

 

QUESTÃO 70 

O Sistema Único de Saúde (SUS), construído a partir de décadas de luta do Movimento da 

Reforma Sanitária Brasileira (MRSB), foi instaurado pela Constituição Federal (CF) de 1988 e 

regulamentado pelas leis federais n° 8.080/90 e 8.142/90 (Brasil, 1990). Tendo em vista o SUS, 

assinale a alternativa correta.  

a) As Redes de Atenção em Saúde levam em consideração a universalidade   de   acesso, 

igualdade   da   assistência    à    saúde, integralidade    de    assistência, direito à informação, 

preservação   da   autonomia   das   pessoas, utilização da epidemiologia para o estabelecimento 

de prioridades, participação da comunidade e centralização político-administrativa. 

b) A importância da potencialização do uso de tecnologias de informatização em saúde   na   

qualificação   dos   fluxos   e   o   aprimoramento      de      protocolos      para      educação 

permanente sobre a execução da temática são consideradas cruciais para o manejo da demanda 

em saúde. 

c) A integralidade em saúde pode ser definida como um conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços, focada na abordagem curativa e individual. 

d) Um ponto importante é o estabelecimento de uma equipe multiprofissional (equipe de Saúde 

da Família – eSF) composta por, no mínimo: (I) médico generalista, ou especialista em Saúde 

da Família, ou médico de Família e Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou especialista em 

Saúde da Família e (IV) agentes comunitários de saúde. 

e) Cada equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser responsável por, no máximo, 8.000 pessoas, 

sendo a média recomendada de 4.000 pessoas, respeitando critérios de equidade para essa 

definição. Recomenda-se que o número de pessoas por equipe considere o grau de 

vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo que, quanto maior o grau de 

vulnerabilidade, menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe. 

 

QUESTÃO 71 

Considerando que as Linhas de Cuidado são conhecimentos que apresentam sua definição em 

conhecimentos específicos de promoção, proteção e prevenção de certas patologias, por meio 

de tecnologias e recursos que são necessários para enfrentar determinados riscos, agravos ou 

condições específicas do ciclo de vida ou de tratamentos específicos, a serem ofertados de 

forma oportuna, articulada e contínua pelo sistema de saúde.  
NÓBREGA, Thiago F. e SOUSA, Milena N. A. de. Papel do Médico de Família e 

Comunidade no Manejo da Hipertensão Arterial na Atenção Primaria à Saúde. 

Revista Multidisciplinar e de Psicologia, vol. 14, no. 54 p. 419-426, fev 2021.  

 

 



Sobre o tema acima, assinale a alternativa correta. 

a) As Linhas de Atenção em Saúde possibilitam a articulação de recursos, porém atrasam as 

práticas de saúde entre as unidades de Atenção de uma região (Primária, Secundária ou 

Terciária), orientadas por diretrizes clínicas. 

b) As Linhas de Atenção em Saúde não descrevem as rotinas do itinerário do paciente, 

contemplando informações relativas às ações e atividades de promoção, prevenção, tratamento 

e reabilitação, a serem desenvolvidas por equipe multidisciplinar em cada serviço de saúde. 

c) As Linhas de Atenção em Saúde viabilizam a comunicação entre as equipes, serviços e 

usuários de uma Rede de Atenção à Saúde, com foco na padronização de ações, organizando 

um continuum assistencial. 

d) As Linhas de Atenção em Saúde não demonstram os fluxos assistenciais com planejamentos 

terapêuticos seguros nos diferentes níveis de atenção. 

e) As Linhas de Atenção em Saúde estabelecem, sempre, o “percurso assistencial” ideal dos 

indivíduos nos diferentes níveis de atenção de acordo com suas necessidades. 

 

QUESTÃO 72 

A Rede de Atenção em Saúde é uma interessante proposta para organizar a assistência à saúde no 

SUS e, mesmo que ainda não tenha sido totalmente estruturada na prática, já tem mostrado bons 

resultados no sentido de organizar os fluxos de informação e de prestigiar a APS (Freitas, Araújo; 

2018).  
FREITAS, Márcia Araújo S.de e ARAÚJO, Maria Rizoneide N. de. As Redes de 

Atenção à Saúde nos 30 anos do Sistema Único de Saúde: histórias, propostas e 

desafios. Revista Brasileira de Políticas Públicas, vol. 8, no. 3, p. 31, dez 2018.  

  

Considerando a temática citada, assinale a alternativa correta. 

a) Nas RAS, a concepção de hierarquia é substituída pela de poliarquia e o sistema organiza-

se, então, sob a forma de uma rede vertical de atenção à saúde.   

b) Nas redes de atenção à saúde há uma hierarquia entre os diferentes pontos de atenção à saúde, 

em conformação de uma rede horizontal de pontos de atenção à saúde de distintas densidades 

tecnológicas e seus sistemas de apoio, sem ordem e sem grau de importância entre eles. 

c) Apesar da boa intenção, as RAS não são consideradas a melhor estratégia para o 

enfrentamento da fragmentação da atenção e dos problemas de saúde pública, haja vista os 

modelos de atenção serem diferentes, tanto para as condições crônicas, quanto para as 

condições agudas. 

d)  A organização em redes foi concebida como uma resposta para a garantia do acesso e 

qualidade a toda população, por meio de oferta de serviços e adoção de mecanismos de 

referência. 

e) As RAS não oportunizam resultados sanitários e econômicos dos sistemas de atenção à 

saúde, por exemplo, na atenção às pessoas em cuidados paliativos, na avaliação de admissões 

inapropriadas, na saúde do idoso e na saúde mental. 

 

QUESTÃO 73 

Sobre o Decreto n° 7508/11, leia as afirmativas abaixo: 

I. Região de Saúde é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e 

serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade 

instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde 

do sistema. 

II. São consideradas Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção 

à Saúde os serviços: atenção primária; atenção de urgência e emergência; atenção psicossocial; 

especiais de acesso aberto; atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 



III. Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de: 

atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial 

especializada e hospitalar; vigilância em saúde. 

 

Estão corretas as afirmativas: 

A) I, II e III. 

B) III, apenas.  

C) I e II, apenas. 

D) I e III, apenas.  

E) II e III, apenas. 

 

QUESTÃO 74 

De acordo com a Lei Orgânica da Saúde 8080/90, assinale a alternativa correta: 

a) Em situações epidemiológicas que caracterizem emergência em saúde pública, poderá ser 

adotado procedimento simplificado para a remessa de patrimônio genético ao exterior, na forma 

do regulamento.   

b) Está incluída, no campo de atuação do SUS, a responsabilidade de obras de saneamento 

básico, como aquisição de caminhões para realização de coleta de lixo domiciliar. 

c) Não existe previsão de aporte adicional de recursos feitos pela União, em qualquer situação, 

que não estejam previstos nos planos de saúde dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

(Dseis) ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

d) O SUS tem como princípio a organização de atendimento público específico e especializado 

somente para mulheres vítimas de violência, que garanta, entre outros, atendimento, 

acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. 

e) É de responsabilidade do SUS executar a interdição de uma máquina ou de um setor ou ainda 

de ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos 

trabalhadores. 

 

QUESTÃO 75 

De acordo com a Lei Orgânica da Saúde n° 8080/90, estão no campo de atuação do SUS a 

execução do conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de 

qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, 

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou 

agravos. Essas ações correspondem a: 

a) Vigilância Sanitária 

b) Vigilância Ambiental 

c) Vigilância do Trabalhador 

d) Vigilância Epidemiológica 

e) Vigilância Nutricional 

 

QUESTÃO 76 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta: 

a) Faz parte dos objetivos da seguridade social, a desigualdade dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais, incluídas as comunidades indígenas. 

b) O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da União, dos estados, 

do Distrito Federal e dos municípios.   

c) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de 

Saúde, segundo diretrizes próprias, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 

lucrativos. 



d) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência 

à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. 

e) as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado com vistas ao atendimento integral, excluídos os 

serviços assistenciais. 

 

QUESTÃO 77 

Sobre os instrumentos de avaliação familiar existentes utilizados pelos profissionais da equipe 

de saúde de família, assinale a alternativa correta: 

a) A Escala de Coelho-Savassi classifica a situação de risco das famílias e não deve ser utilizada para 

estabelecer prioridades na visita domiciliar. Deve ser aplicada exclusivamente pelo médico da 

unidade. 

b) Ainda sobre a escala de Coelho-Savassi, é aplicada às famílias para determinar seu risco 

social e de saúde, refletindo o potencial de adoecimento de cada núcleo familiar.  

c) O Genograma identifica as relações e ligações da família e de seus membros com o meio e 

a comunidade onde habitam, mostrando sua rede de apoio social, por exemplo. 

d) O ecomapa apresenta um modo sucinto e universal de representação do grupo familiar, 

compreensível por todos que o conhecem, evitando textos longos, podendo ser refeito quando ocorrem 

mudanças significativas na família. 

e) O ecomapa e o genograma, como instrumentos de avaliação familiar, não podem aparecer de forma 

complementar dentro de um prontuário familiar, pois um invalida as informações do outro. Dessa forma, é 

necessário escolher entre um dos dois instrumentos. 

 

QUESTÃO 78 

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é prática integrada e visa à construção de ações 

interdisciplinares de cuidado. Cada membro da equipe dispõe de seu saber e suas técnicas para 

envolver a família num processo ampliado de cuidado.  

 

A respeito do PTS, pode-se afirmar que: 

a) Envolve um conjunto de propostas de condutas terapêuticas padronizadas pelo Ministério da 

Saúde, direcionadas exclusivamente a um indivíduo, não podendo ser aplicada a uma família 

ou grupo de pessoas.  

b) Tem como objetivo traçar uma estratégia de intervenção, contando com os recursos da 

equipe, do território, da família e do próprio sujeito e envolve uma pactuação entre esses 

mesmos atores. 

c) Não almeja a singularidade como elemento central de articulação, assim como também não 

exige a presença e colaboração de sujeitos comprometidos com propostas e condutas 

terapêuticas articuladas, já que as decisões são tomadas pela equipe. 

d) Não deve ser dirigido às famílias em situações graves. Além de que o vínculo entre os 

profissionais envolvidos e os usuários deve ser evitado, a fim de não criar relações que possam 

interferir no seguimento do cuidado em saúde. 

e) Por ser singular, não é necessário explorar a visão familiar ou social sobre a problemática, 

devendo centrar-se nos componentes biológicos ou nosológicos da doença, pois este é o foco 

do trabalho em atenção primária em saúde. 

 

QUESTÃO 79 

O apoio matricial ou matriciamento objetiva assegurar retaguarda assistencial especializada e 

suporte técnico-pedagógico às equipes de referência. Depende da construção compartilhada de 

diretrizes clínicas e sanitárias entre os componentes da equipe matriciador e de referência.  



 

Sobre o tema acima, assinale a alternativa incorreta: 

a) É um modo de produzir saúde em que duas ou mais equipes, num processo de construção 

compartilhada, criam uma proposta de intervenção pedagógico-terapêutica. 

b) Na horizontalização decorrente do processo de matriciamento, o sistema de saúde se 

reestrutura em dois tipos de equipes: equipe de referência e equipe de apoio matricial, 

objetivando ampliar as possibilidades de realizar-se clínica ampliada e integração dialógica 

entre distintas especialidades e profissões. 

c) Tem como princípios: o encaminhamento ao especialista, atendimento individual pelo 

profissional de saúde mental e intervenção psicossocial coletiva realizado apenas pelo 

profissional de saúde mental, sendo monopólio dessa especialidade. 

d) Deve proporcionar a retaguarda especializada da assistência, assim como um suporte 

técnico-pedagógico, um vínculo interpessoal e o apoio institucional no processo de construção 

coletiva de projetos terapêuticos junto à população.  

e) Pode ser solicitado nos casos em que a equipe de referência sente necessidade de apoio para 

abordar e conduzir um caso que exige, por exemplo, esclarecimento diagnóstico, estruturação 

de um projeto terapêutico e abordagem da família. 

 

QUESTÃO 80 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no país de acordo 

com os preceitos do Sistema Único de Saúde, tida como estratégia de expansão, qualificação e 

consolidação da atenção básica. A respeito da ESF, é correto afirmar: 

a) Na ESF o trabalho em equipe não é considerado um dos pilares para a mudança do atual 

modelo hegemônico em saúde, já que a interação constante e intensa de trabalhadores de 

diferentes categorias pode prejudicar o cuidado ao usuário. 

b) A ESF não tem como uma estratégia de trabalho conhecer a realidade das famílias pelas 

quais é responsável, por meio de cadastramento e diagnóstico de suas características sociais, 

demográficas e epidemiológicas. 

c) Uma das responsabilidades da ESF é identificar os principais problemas de saúde e situações 

de risco da população adscrita, além de prestar assistência integral e encaminhar para os demais 

níveis de atendimento, quando necessário. 

d) A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde de Família sua estratégia prioritária 

para expansão e consolidação da Atenção Básica (AB). Entretanto, a portaria nº 2.436, de 21 

de setembro de 2017 define que a AB não deve ser a principal porta de entrada da Rede de 

Atenção à Saúde e sim as unidades de Pronto Atendimento. 

e) Na ESF, ao se trabalhar a equidade não se pode considerar as diferenças nas condições de 

vida de cada pessoa, já que todos devem ser tratados de forma igualitária sem reconhecer que 

o direito à saúde vai além das diferenças sociais. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GABARITO - rascunho 
         

 
01  17  33  49  65  

02  18  34  50  66  

03  19  35  51  67  

04  20  36  52  68  

05  21  37  53  69  

06  22  38  54  70  

07  23  39  55  71  

08  24  40  56  72  

09  25  41  57  73  

10  26  42  58  74  

11  27  43  59  75  

12  28  44  60  76  

13  29  45  61  77  

14  30  46  62  78  

15  31  47  63  79  

16  32  48  64  80  
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