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INSTRUÇÕES 

 
1) Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos. 
2) O caderno de prova deverá conter 100 (cem) questões de múltipla escolha. 
3) A duração da prova com início às 08:00 e término às 12:00, incluindo o preenchimento do 

Cartão-Resposta. 
4) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas 

perguntas aos Fiscais. 
5) A prova é INDIVIDUAL, sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua realização. 
6) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação. 
7) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
8) Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das alternativas publicadas 

poderá ser diferente da apresentada neste caderno de provas. 
9) O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o Cartão-Resposta. 
10) Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou 

preta o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada questão; 
d) não o amasse, nem dobre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               

 
 

 
PROVA PARA RESIDÊNCIA MÉDICA EM PEDIATRIA 

 
 

1. Você atende em uma unidade básica de saúde, em zona rural bastante pobre, com 
precárias condições de saneamento básico. A mãe de uma criança de 7 anos queixa-
se que o filho tem dores abdominais recorrentes de leve intensidade e não come bem. 
Ao exame físico ele é pálido, emagrecido e desnutrido leve. O abdome é pouco 
distendido e não há hepatoesplenomegalia. Demais aspectos do exame físico são 
normais. O hemograma revela hemoglobina de 8 g/dl. Além de considerar o déficit 
nutricional, qual parasitose abaixo deve ser lembrada? 

 
a) Ascaridíase. 
b) Ancilostomíase. 
c) Estrongiloidíase. 
d) Entorobíase. 

 
2. Pré-escolar de 4 anos apresenta febre e tosse há quase um mês. Já foi medicado 
com antimicrobiano e broncodilatador sem melhora. Exame físico: Regular estado 
geral, FR: 40 IRPM, MV bilateral com sibilos difusos, abdome com hepatomegalia 
moderada. Hemograma: 50.000 leucócitos, 65% de eosinófilos, hematimetria normal. 
Radiografia de tórax com infiltrado intersticial bilateral. O diagnóstico mais provável é: 

 
a) Giardíase. 
b) Aspergilose. 
c) Toxocaríase. 
d) Histoplasmose. 

 
 

3. Criança de 8 anos, teve diagnóstico de escabiose e recebeu o tratamento 
adequado com Permetrina tópica. Todos os familiares também foram adequadamente 
tratados. Uma semana após o final do tratamento, retorna à consulta referindo 
persistência do prurido. Ao exame apresenta lesões crostrosas residuais. A 
terapêutica indicada neste momento é: 

 
a) Anti-histamínico oral e corticoide tópico. 
b) Ivermectina oral. 
c) Corticoide oral. 
d) Benzoato de benzila tópico. 

 
 



                                                                                                                               

 
4. Criança de 6 anos com queixa de mal estar há 4 dias, acompanhado de artralgia, 
dor de garganta e aparecimento progressivo de rash cutâneo que se iniciou na face. 
Nega febre. Ao exame a orofaringe esta hiperemiada e apresenta exantema 
maculopapular mais intenso em região malar, com palidez perioral e nos membros o 
aspecto é rendilhado. A principal hipótese diagnostica é: 
 
a) Escarlatina. 
b) Sarampo. 
c) Exantema súbito. 
d) Eritema infeccioso. 

 
5. Escolar de 6 anos, com febre alta nas últimas horas, mal estar geral, dores 
generalizadas, cefaleia e vômitos. Evoluiu com enantema de mucosa oral, amigdalite, 
exantema micropapular e palidez perioral.  O diagnóstico provável é: 

 
a) Sarampo. 
b) Rubéola. 
c) Escarlatina. 
d) Doença de Kawasaki. 

 
6. Criança de 3 anos com história de febre alta e fezes amolecidas há 2 dias e 
algumas lesões nos pés e nas mãos há um dia. Sem outras queixas. Vacinas 
atualizadas. Frequenta creche. Exame físico: T = 39,5° C, FC = 100 bpm, FR = 30 irm,  
bom estado geral, irritado, choroso, sialorreia, linfonodos submandibulares de 0,5 cm, 
móveis, indolores e sem sinais inflamatórios. Lesões vesiculosas em mãos, pés, 
região perianal e cavidade oral com intensa hiperemia de pilares amigdalianos e 
faringe. O agende etiológico mais provável é: 

 
a) Vírus varicela-zoster. 
b) Parvovírus. 
c) Vírus herpes simples tipo 1. 
d) Vírus Coxsackie. 

 
 
7. Criança de 2 anos foi passar a tarde na casa da avó, quando voltou para casa 
estava muito hipoativa e sonolenta. Deu entrada no pronto atendimento com 
rebaixamento de nível de consciência, hipoventilação, bradicardia, hipotermia e 
pupilas puntiformes.  
 
 
 



                                                                                                                               

 
 
Feita a hipótese de intoxicação exógena, perguntou-se sobre os remédios que a avó 
tem em casa e foi referido analgésicos comuns e remédio para pressão que estavam 
no armário do banheiro e xarope para tosse que estava na mesa da cozinha. Não 
lembrava o nome de nenhum dos medicamentos. Baseado na apresentação clínica e 
hipótese diagnóstica o antídoto a ser administrado é: 

 
a) Naloxone. 
b) N-acetilcisteina.  
c) Flumazenil. 
d) Atropina. 

 
8. Lactente em aleitamento materno exclusivo, filho de mãe vegetariana estrita, tem 
risco de desenvolver carência de: 

 
a) Folato. 
b) Vitamina C. 
c) Vitamina K. 
d) Vitamina B12. 

 
9. Lactente de um ano apresenta quadro de febre alta 39° C, há 48 horas, sem 
história de coriza ou tosse. Ao exame apresenta orofaringe hiperemiada e úlceras no 
palato mole e lojas amigdalianas. O tratamento a ser empregado será de: 

 
a) Aciclovir. 
b) Penicilina benzatina. 
c) Azitromicina. 
d) Sintomáticos. 

 
10. Adolescente do sexo masculino, 15 anos de idade, apresenta há 15 dias febre 
aferida de 38 a 38,6° C, mal estar, fadiga, mialgia e adinamia. Apresenta no exame 
hiperemia de orofaringe com discreto exsudato, linfadenopatia e 
hepatoesplenomegalia.  Os exames revelam: Leucócitos 18.200/ml3, linfócitos 62%, 
linfócitos atípicos 16%. A sorologia para citomegalovírus foi negativa. A hipótese 
diagnostica mais provável é: 

 
a) Leucemia aguda. 
b) Mononucleose infecciosa. 
c) Parvovirose. 
d) Rubéola. 
 
 



                                                                                                                               

 
 
11. Sobre a candidíase vulvovaginal, assinale a alternativa correta de acordo com o 
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com 
Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde (2022): 

 
a) A candidíase na gestação é considerada complicada. 
b) Hábitos de higiene e vestuário que diminuam a umidade e o calor local são fatores 
predisponentes. 
c) O pH vaginal encontra-se mais básico sendo indicado o uso de banhos de assento 
com ácido acético. 
d) O tratamento de primeira escolha é fluconazol 150 mg, via oral, dose única. 

12. A vaginose bacteriana (VB) é a desordem mais frequente o trato genital inferior em 
mulheres em idade reprodutiva. Sobre ela assinale a alternativa correta de acordo 
com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas 
com Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde (2022): 

a) É causada exclusivamente pela Gardnerella vaginalis, transmitida por contato 
sexual. 
b) Após o coito e a menstruação, que alcalinizam o meio vaginal, aminoácidos são 
quebrados em aminas voláteis que podem dar aspecto bolhoso e fétido ao corrimento. 
c) Está associada ao aumento dos lactobacilos, sendo recomendado banho de 
assento com bicarbonato de sódio para equilibrar o pH. 
d) À microscopia a característica principal é de presença de bactéria flagelada, com 
movimentos aleatórios. 

13. No rastreamento do câncer de mama a mamografia é o principal exame. Assinale 
a alternativa correta: 
 

a) As incidências básicas da mamografia são a PA e perfil, tendo a perfil a presença 
dos músculos peitorais. 
b) Paciente com próteses de silicone não devem fazer mamografia e sim 
ultrassonografia. 
c) A mamografia digital permite recursos de manipulação de imagens, o que não é 
possível com a mamografia convencional. 
d) Calcificações vasculares ou em pipoca são incluídas nas lesões suspeitas. 
 
14. Paciente de 57 anos, com menopausa aos 52, teve sangramento via vaginal há 2 
semanas. Ao exame ginecológico não apresentava alterações. Foi solicitado 
ultrassonografia transvaginal que mostrou endométrio de 14mm de espessura e 
mioma intramural com 20 mm. Assinale a alternativa correta: 
 



                                                                                                                               

 
 
a) A principal hipótese diagnóstica é de atrofia endometrial. 
b) O exame ultrassonográfico está normal visto que o endométrio pode ter espessura 
normal de até 15 mm. 
c) Está indicada miomectomia ou uso de análogos do GnRH. 
d) Está indicada histeroscopia para avaliação do endométrio e biópsia. 
 
15. Mulher de 28 anos deseja contracepção e por isso vem para orientação. É 
correto orientar de acordo com os critérios de elegibilidade médica da OMS (2015) 
que: 

 
a) DIU com Levonorgestrel pode ser usado em pacientes com câncer de mama 

b) Mulher amamentando 4 meses após o parto tem contraindicação absoluta ao uso 
de anel vaginal. 
c) Pacientes com HIV tem contraindicação absoluta ao uso de DIU de cobre. 
d) Pacientes com história de tromboembolismo têm contraindicação absoluta ao uso 
de contracepção combinada, mas não ao progestágeno isolado. 
 
16. Os cistos ovarianos são achados frequentes em ginecologia. Sobre eles é correto 
afirmar: 

 
a) São critérios de malignidade ao ultrassom septos grosseiros e papilas ou 
vegetações. 
b) Doppler mostrando aumento da resistência indica neoplasia maligna. 
c) CA 125 normal exclui câncer de ovário. 
d) A aspiração dos cistos é o tratamento de escolha por ser menos invasivo. 

 
17. Paciente de 35 anos, GII PII, com queixa de sangramento uterino aumentado no 
período menstrual há 3 ciclos apresenta ao exame ginecológico cistos de Naboth no 
colo uterino. Após realizar ultrassonografia transvaginal vem trazer o resultado do 
exame: útero com volume de 140 cm3 mioma subseroso de 3 cm , mioma intramural 
de 15 mm e pólipo endometrial com 10 mm. Assinale a alternativa correta: 

 
a) Está indicada a histeroscopia para retirada do pólipo. 
b) Há indicação de retirada dos miomas ou uso dos análogos do GnRH para controle 
do sangramento. 
c) Tem indicação de histerectomia devido ao aumento do volume uterino. 
d) Está indicado o uso de estrogênio equino conjugado endovenoso. 

 
 
 



                                                                                                                               

 
18. Paciente de 55 anos vem para exames de rastreamento. Não apresenta doenças 
nem usa medicamentos. Nega tabagismo. Tem boa alimentação e faz atividade física 
regular. Seu IMC é de 25,2 kg/m2. Sem atividade sexual há 15 anos. É correto afirmar 
que:  

 
a) Está indicado fazer nesse momento Densitometria Óssea para avaliação de 
osteoporose. 
b) Está indicada a realização de ultrassonografia transvaginal para rastrear neoplasia 
endometrial. 
c) Está indicado o rastreamento de neoplasia de mama e colo uterino. 
d) Está indicado rastreamento de câncer de ovário com CA-125. 

 
19. Paciente com 15 anos vem com queixa de dor na menstruação, localizada em 
abdome inferior, tipo cólica. Ela não tem atividade sexual e não tem planos de iniciar. 
O exame físico não mostrou alterações. Sobre a dismenorreia e o caso apresentado. 

 
a) Dismenorreia primária está associada a ciclos ovulatórios e resulta de contrações 
miometriais. 
b) Para o diagnóstico de dismenorreia primária é fundamental solicitar exames 
complementares para diagnóstico diferencial. 
c) Anticoncepcionais orais combinados são as drogas de primeira escolha para o 
tratamento de dismenorreia secundária. 
d) O caso indica tipicamente sinais de adenomiose, sendo indicado análogos do 
GnRH. 

 
20. Apesar da recomendação de coleta de citopatológico para rastreamento do colo 
uterino após os 25 anos, Maria, de 18 anos, traz o resultado de seu exame 
preventivo. A conclusão indica lesão intraepitelial de alto grau. Assinale a alternativa 
correta de acordo com as Diretrizes Brasileiras para o rastreamento do câncer de colo 
do útero, (2016): 

 
a) Devemos indicar repetir o citopatológico com 25 anos. 
b) Devido à idade da paciente devemos indicar repetir o exame em 6 meses. 
c) Deve ser indicada a exérese da zona de transformação pelo método ver e tratar. 
d) A paciente deve ser encaminhada para colposcopia. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               

 
 

21. Sobre o puerpério é correto afirmar: 
 

a) Nos primeiros dias após o parto temos lochia rubra, depois de 3 a 4 dias lochia 

alba. 
b) Os lóquios contém eritrócitos, células epiteliais bactérias, leucócitos e decídua. 
c) A microscopia dos lóquios é recomendada para investigação de metrite puerperal. 
d) O volume total da loquiação é de 800 a 1000ml, com duração aproximada de 15 
dias. 
 
 
22. Gestante de 25 semanas é atendida em uma Unidade de Saúde de Curitiba em 
sua consulta de rotina do pré-natal. Sem queixas, tem sua pressão arterial (PA) 
aferida com técnica correta e o médico encontra a PA em 160/110 mmHg, sendo 
repetida a aferição e confirmada a PA. Assinale a alternativa correta de acordo com as 
recomendações do Fluxo de Atendimento Clínico da APS (v.3 – 05/08/2022) da 
Secretaria Municipal da Saúde: 

 
a) Deve ser acionado o SAMU para transferência para a maternidade e administrar 
nifedipino 10 mg, via oral. 
b) Deve-se referenciar a gestante para o alto risco e mudar a vinculação para 
maternidade de alto risco. 
c) Iniciar inibidores da enzima conversora de angiotensina e reavaliar a PA em 30-40 
minutos 

d) Posicionar a gestante em decúbito ventral e administrar anti-hipertensivo EV até a 
PA sistólica e a PA diastólica atingirem níveis de normalidade. 

 

23. Entre os exames laboratoriais solicitados no pré-natal temos o TSH. De acordo o 
Protocolo de Pré Natal e puerpério na Atenção Primária – 2022 Rede Mãe Curitibana 
Vale a Vida é correto afirmar: 

 
a) Fisiologicamente há necessidade de ajustar as doses da levotiroxina na mulher 
com hipotireoidismo que engravida, sendo que a dose deve ser diminuída em torno de 
30% para melhorar o desfecho da gestação. 
b) Nas pacientes com hipotireoidismo recomenda-se que a levotiroxina seja ingerida 
em jejum, com água, pelo menos de 30 a 60 minutos do café da manhã e com quatro 
horas de intervalo com os medicamentos interfiram na sua absorção. 
c) O hipotireoidismo é classificado na estratificação de risco como Médio Risco e o 
seu manejo compete ao ambulatório de especialidade de gestação de alto risco. 
 
 



                                                                                                                               

 
d) Todas as pacientes com TSH abaixo da normalidade devem iniciar o uso de 
metimazol ou propiltiouracil, além de ser encaminhadas para pré-natal de alto risco e 
vinculadas a uma maternidade de alta complexidade. 
 
24. A infecção do trato urinário está entre as principais complicações na gestação, 
podendo trazer maior risco de prematuridade e risco à vida materna. Assinale a 
alternativa correta referente ao Fluxo de Atendimento Clínico na APS (v.3 – 
22/06/2022) sobre Infeção do Trato Urinário (ITU) em Gestantes: 

 
a) A primeira opção para tratamento da cistite é a cefalexina por 7 a 10 dias. 
b) Para quimioprofilaxia da ITU está recomendada como primeira opção a Amoxicilina 
500 mg de 12 em 12 horas. 
c) As pacientes com pielonefrite e bom estado geral podem ser tratadas 
ambulatorialmente pela equipe da Unidade de Saúde. 
d) Na bacteriúria assintomática o antibiótico de primeira escolha é a fosfomicina 
trometamol. 
 
25. Gestante de 16 semanas de idade gestacional vem para consulta relatando 
verrugas em região genital. Ao exame é verificado que há múltiplas lesões vulvares 
que são compatíveis com condiloma acuminado. É correto afirmar de acordo com o 
PCDT - IST do Ministério da Saúde, 2022: 

 
a) O imiquimode é a primeira escolha de tratamento devido ao estímulo da imunidade 
local. 
b) A podofilina é opção segura e barata, sendo boa opção de tratamento. 
c) O ácido tricloroacético ou o nitrogênio líquido são boas opções de tratamento. 
d) Se as lesões estiverem presentes ao parto estará indicada a cesariana. 

 
26. Puérpera apresenta-se com febre e dor abdominal, com útero doloroso à 
palpação, de consistência pastosa e hipoinvoluído. Lóquios escassos e sem odor 
fétido. Assinale a alternativa correta: 

 
a) O esquema de tratamento mais usado é a associação de clindamicina com 
gentamicina, podendo associar ampicilina. 
b) A cultura de material do canal cervical é fundamental para a identificação do agente 
bacteriano e início do tratamento. 
c) A hemocultura é fundamental para a identificação do germe e da gravidade, sendo 
realizada rotineiramente em todas as suspeitas de infecção puerperal. 
d) A presença de leucocitose nessa paciente é indicativa de infecção puerperal, sem 
relação com o puerpério fisiológico. 

 



                                                                                                                               

 
27. Em alguns momentos da assistência à gestante há necessidade de utilização de 
meios de avaliação da vitalidade fetal. Sobre a cardiotocografia é correto afirmar: 

 
a) As desacelerações precoces raramente ocorrem com membranas íntegras. 
b) Desacelerações tardias possuem decalagem menor que 15 cm. 
c) A variabilidade da frequência cardíaca fetal normal é >25 bpm. 
d) Acelerações transitórias antes de 32 semanas têm pico maior que 15 bpm e 
duração de no máximo 10 segundos. 
 
28. Gestante vem para consulta de pré-natal. Não sabe a data da última menstruação 
e traz a sua primeira ultrassonografia, que mostrava saco gestacional sem 
visualização do embrião, a sua segunda ultrassonografia que mostrava a medida do 
embrião de 8 semanas e a terceira ultrassonografia que mostrava gestação de 14 
semanas e morfologia normal. Assinale a alternativa correta: 

 
a) A primeira ultrassonografia é a mais adequada para datação para essa paciente, 
pela medida do diâmetro médio do saco gestacional. 
b) A terceira ultrassonografia tem margem de erro de 2-3 dias para datação da 
gestação, sendo a mais adequada para tal. 
c) Mesmo não sendo o primeiro exame, a ultrassonografia que mostra o embrião de 8 
semanas é mais precisa para datação da gestação. 
d) As três ultrassonografias possuem a mesma precisão para datação da gestação. 

 
29. O diabetes mellitus gestacional é a forma mais prevalente de hiperglicemia na 
gestação e por isso é fundamental ao pré-natalista seu conhecimento. Assinale a 
alternativa correta de acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 
(2022): 

 
a) A metformina é a medicação de primeira escolha para o controle do diabetes 
gestacional, não havendo contraindicação devido a sua segurança. 
b) A glibenclamida é a segunda opção dentre as medicações usadas para controle do 
diabetes gestacional, com a vantagem de ser via oral. 
c) Todas as pacientes com diabetes gestacional têm indicação de uso de 
medicamento para melhorar o desfecho materno e fetal, sendo indicado o uso de 
insulina. 
d) A meta do controle glicêmico com glicemia capilar é de glicemia em jejum entre >65 
e < 95 mg/dL, 1 hora após refeição <140 mg/dL e 2horas pós refeição <120 mg/dL. 
 

 

 

 



                                                                                                                               

 

 

30. Existem diversas causas de malformações congênitas. Sobre elas assinale a 
correta: 

 
a) Os medicamentos, junto com outros agentes químicos, radiação e hipertermia são 
responsáveis por menos de 1% das malformações congênitas. 
b) Segundo a classificação das drogas na gestação, a categoria D do FDA, indica 
fármacos com risco não descartado, englobando cerca de 7% das mediações. 
c) O álcool etílico não traz riscos fetais, por isso a gestante está autorizada a ingerir 
doses de vinho ou cerveja. 
d) Dentre os anticonvulsivantes, o ácido valpróico é a medicação de escolha e é 
considerada categoria D na gestação.  

 
31. Qual das seguintes alternativas marca a ação dos Inibidores SGLT-2 no 
tratamento da IC com fração de Ejeção Preservada. 

 
a) Reduz mortalidade por causas cardiovasculares. 
b) Reduz mortalidade por todas as causas. 
c) Reduz hospitalização por Insuficiência Cardíaca. 
d) Acelera a perda de função renal. 
 
 
32. Quais das seguintes medicações abaixo é liberada no Brasil para o tratamento da 
obesidade em indivíduos sem diabetes: 

 
a) Associação de Naltrexona + Bupropiona 

b) Semaglutida por via oral 
c) Empagliflozina 

d) Levotiroxina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               

 
 
Caso clínico referente as questões 33 e 34: 
 

Você está atendendo um paciente de 88 anos com queixa de dor torácica. Ao realizar 
o eletrocardiograma você verifica o seguinte traçado: 

 

 
 

33. Qual o diagnóstico do paciente? 

 
a) Infarto agudo do miocárdio de parede inferior isolada. 
b) Infarto agudo do miocárdio de parede anterior isolada. 
c) Infarto Agudo do miocárdio de parede posterior. 
d) Infarto agudo do miocárdio anterior extenso. 
 
 
34. Qual das seguintes estratégias de antiagregação plaquetária estaria adequada 
para esse caso, considerando que será submetido a angioplastia primária? 

 
a) AAS 300mg em monoterapia de ataque. 
b) AAS 300mg + Prasugrel 90mg de ataque. 
c) AAS 200mg + Ticagrelor 180mg de ataque. 
d) AAS 100mg + Ticlopidina 90mg. 

 
35. Paciente 18 anos é admitido com quadro de urticária, edema labial e periorbital 
após picada por abelha. Ao exame físico encontra-se com estridor laríngeo importante 
associado a sinais de insuficiência respiratória. Qual das seguintes medidas deve ser 
priorizada no seu atendimento? 

 
a) Realizar infusão intravenosa de 1mg de adrenalina imediatamente. 
b) Realizar infusão intravenosa de Prometazina 50mg imediatamente. 
c) Realizar Infusão intravenosa de Hidrocortisona 500mg imediatamente. 
d) Realizar infusão intramuscular de 0,5mg de adrenalina imediatamente. 



                                                                                                                               

 
 
O caso clínico a seguir refere-se às questões 36 e 37: 

 
Você está de plantão e recebe um paciente inconsciente na sala de emergência. A 
família refere que ele foi encontrado assim há 10 minutos. Verifica que o paciente não 
respira e não possui pulso e inicia as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. 
Quando o desfibrilador chega você posiciona as pás e obtém o seguinte traçado: 

 
 
36. Qual a conduta mais adequada, considerando que seu desfibrilador é 
monofásico? 

 
a) Aplicar um choque não sincronizado com 360J. 
b) Aplicar um choque sincronizado com 200J. 
c) Aplicar um Choque não sincronizado com 200J. 
d) Aplicar um choque sincronizado com 360J. 
 
 
37.  Após a aplicação do choque, qual deve ser sua conduta imediata? 

 
a) Reiniciar ressuscitação cardiopulmonar. 
b) Verificar o ritmo do paciente. 
c) Verificar o pulso do paciente. 
d) Administrar 1mg de epinefrina. 

 
38. Paciente de 72 anos internado há 2 meses passa a apresentar dispneia com início 
súbito. Ao exame clínico apresenta edema unilateral de membro inferior direito. Diante 
da suspeita clínica de TEP você realiza uma AngioTC de tórax que evidencia 
presença de embolia pulmonar maciça. Ao exame físico o paciente passa a 
apresentar hipotensão arterial (PAM de 50mmHg) e piora da perfusão periférica. Qual 
a sua conduta? 

 
a) Realizar expansão volêmica, iniciar drogas vasoconstrictoras e anticoagulante 
parenteral. 
b) Iniciar drogas inotrópicas, expansão volêmica e anticoagulante parenteral. 



                                                                                                                               

 
c) Manter suporte hemodinâmico e iniciar infusão de fibrinolíticos por via parenteral. 
d) Iniciar imediatamente heparinização em bomba infusora associado com drogas 
vasoativas. 

 
39. Segundo as novas diretrizes de SEPSE qual dos critérios abaixo deve ser 
utilizado como triagem para sepse? 
 

a) SOFA 

b) Quick SOFA 

c) PERC Score 

d) NEWS 
 

40. Dentro do conceito de ventilação mecânica, qual dos seguintes modos 
ventilatórios é controlado por pressão e ciclado a tempo? 

 
a) VCV 

b) PSV 

c) PCV 

d) PVC 

 
 
Paciente admitido no pronto atendimento com quadro de dispneia intensa. Você 
realiza um exame de ultrassonografia de tórax a beira de leito e encontra o seguinte 
achado: 
 

 
 



                                                                                                                               

 
 
41. Qual o nome desse achado? 

 
a) Linhas A 

b) Linhas B 

c) Linhas C 

d) Sinal da Praia 

 
42. Sobre o uso de anticoagulantes em pacientes com COVID-19 grave, internados 
em unidade de terapia intensiva, assinale a alternativa correta. 

 
a) Apresenta redução de mortalidade, apesar de aumento de sangramentos não 
fatais, independente do valor de D-Dimero sérico do paciente. 
b) Apresenta redução de mortalidade, sem aumento de sangramentos, porém apenas 
para pacientes com valores de D-Dimero superiores a 500 ng/mL 

c) Não apresentou redução de mortalidade, porém esteve associado com menor 
tempo de hospitalização e menor necessidade de ventilação mecânica. 
d) Não apresentou redução de mortalidade nem esteve associado a menor tempo de 
hospitalização ou de necessidade de ventilação mecânica. 

 
As questões 43, 44 e 45 referem-se ao mesmo caso. 
 
Paciente de 52 anos procura consulta médica para “check-up”. Refere que está 
preocupado pois seu tio morreu recentemente de infarto agudo do miocárdio aos 58 
anos. No momento o paciente não pratica atividade física e possui uma dieta 
hipercalórica. Seu IMC é 36 kg/m² e sua circunferência abdominal 123cm. Sua 
pressão arterial é de 138x72 mmHg. Seu hemograma, TGO, TGP, Creatinina, Ureia e 
eletrólitos estão dentro da normalidade. Porém, seu perfil lipídico revela: LDL 196 
mg/dL HDL32 mg/dL e Triglicerídeos de 202 mg/dL.   

 

43. Qual a orientação mais adequada para o paciente? 

 
a) Recomendar início de exercício físico, pelo menos 150 minutos por semana, e 
adotar dieta do mediterrâneo, reavaliar em 3 meses antes de iniciar tratamento 
farmacológico. 
b) Recomendar início de exercício físico, pelo menos 150 minutos por semana, e 
adotar dieta hipocalórica, reavaliar em 6 meses antes de iniciar tratamento 
farmacológico. 
c) Recomendar início de exercício físico, pelo menos 150 minutos por semana, e 
adotar dieta hipocalórica, iniciar imediatamente estatina de alta potência isolada. 
 



                                                                                                                               

 
 
d) Recomendar início de exercício físico, pelo menos 150 minutos por semana, e 
adotar dieta hipocalórica, iniciar imediatamente estatina de média potência isolada. 
 
44. O resultado da glicemia de jejum do paciente é de 142mg/dL e uma hemoglobina 
glicada de 6,9%, qual seria a abordagem correta? 

 
a) Solicitar um teste oral de tolerância a glicose, que confirmará o diagnóstico de 
diabetes caso apresente um valor superior a 200mg/dl 2 horas após a ingesta de 75g 
de glicose. 
b) O paciente já possui diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 e pode iniciar 
tratamento com antidiabéticos orais. 
c) Solicitar nova glicemia capilar, caso apresente resultado superior a 126mg/dl o 
diagnóstico de diabetes está definido. 
d) Iniciar medidas de estilo de vida e repetir exames em 3 meses, caso os resultados 
se mantenham, será realizado o diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 e o tratamento 
deve ser iniciado com antidiabéticos orais. 
 
 
45. A dosagem sérica de ferritina do paciente apresenta um valor de 863ng/mL com 
um índice de saturação de Transferrina de 31. Qual a orientação adequada para o 
paciente? 

 
a) Está indicado a realização de biopsia hepática devido aos níveis elevados de 
ferritina. 
b) O paciente possui diagnóstico de Hemocromatose Hereditária e deve ser 
investigado com pesquisa genética. 
c) Trata-se de sobrecarga orgânica de ferro, e a investigação deve prosseguir com a 
dosagem de ferro medular. 
d) Trata-se provavelmente de elevação de ferritina secundária a síndrome metabólica. 

 

46. Paciente de 39 anos, portador de HIV, com CD4 de 120 cels/mm³ está internado 
na sua enfermaria com quadro de diarreia. Os últimos exames laboratoriais 
apontaram um potássio de 2,4 mmol/L. Sobre a hipocalemia desse paciente, assinale 
a alternativa correta. 
 
a) Caso esse paciente não responda a reposição de potássio devemos considerar a 
possibilidade de existência de hipomagnesemia associada. 
b) O Déficit corporal total estimado de potássio desse paciente é em torno de 50 mEq. 
c) O paciente deve receber reposição oral de potássio com uso de Xarope de KCL a 
20%, 20 ml a cada 6 horas. 



                                                                                                                               

 
 
d) A solução de KCl a 19,1% apresenta uma concentração em torno de 50mEq por 
litro. 

 

Um paciente de 54 anos está internado com quadro de tuberculose pleural. Sua 
radiografia de tórax apresenta o seguinte achado: 

 

Fonte: https://radiopaedia.org/ 

47. Qual a semiologia esperada para o exame do hemitórax direito desse paciente? 

a) Murmúrio Vesicular reduzido, macicez a percussão, redução do frêmito toraco-
vocal, presença de egofonia. 
b) Murmúrio Vesicular reduzido, macicez a percussão, aumento do frêmito toraco-
vocal, presença de pectorilóquia afônica. 
c) Murmúrio Vesicular reduzido, macicez a percussão, aumento do frêmito toraco-
vocal, presença de perctorilóquia afônica. 
d) Murmúrio Vesicular aumentado, macicez a percussão, redução do frêmito toraco-
vocal, presença de egofonia. 

 
 
 
 



                                                                                                                               

 
 

48. Você solicita um hemograma para uma paciente portador de Artrite Reumatóide, 
que revela uma anemia normocrômica e normocítica, considerando a hipótese de 
anemia de doença crônica, qual seria o perfil do ferro esperado? 

a) Ferro sérico baixo, Ferritina alta, Capacidade total de ligação do ferro baixa. 
b) Ferro sérico alto, Ferritina alta, Capacidade total de ligação do ferro alta. 
c) Ferro sérico baixo, Ferritina Baixa, Capacidade total de ligação do ferro baixa. 
d) Ferro sérico baixo, Ferritina alta, Capacidade total de ligação do ferro alta. 
 

Paciente de 44 anos procura pronto atendimento com queixa de dor em região 
toracoabdominal esquerda, associado com lesões eritematosas e vesiculo-bolhosas, 
como demonstrado na imagem abaixo: 

 

49. Diante da suspeita de Herpes Zoster em paciente imunocompetente, qual a 
terapia adequada? 

a) Aciclovir 200 mg cinco vezes ao dia por 7 dias. 
b) Valaciclovir 1000mg em dose única diária por 7 dias. 
c) Valaciclovir 500mg duas vezes ao dia por 7 dias. 
d) Aciclovir 800mg cinco vezes ao dia por 7 dias. 

50. Associe as medicações abaixo com seu efeito colateral possível. 

a) Dapagliflozina. 
b) Metformina. 
c) Liraglutida. 
d) Gliclazida. 

 



                                                                                                                               

 
(  ) Desenvolvimento de náuseas e vômitos. 
(  ) Desenvolvimento Acidose Lática em pacientes com doença renal ou hepática. 
(  ) Ganho de peso após o início do tratamento. 
(  ) Aumento de infecções urogenitais. 

 
a) B – C – D – A 

b) C –  D – B – A 

c) B – C – D – A 

d) C – B – D – A 

 
51. Avalie as afirmativas abaixo e assinale a opção que apresenta todas as 
afirmativas corretas: 
 

I) Todo indicador de saúde é uma estimativa (mensuração com certo grau de 
imprecisão) de uma dimensão de saúde em uma população-alvo. 
II) A taxa de prevalência é definida como o número de casos novos de uma doença ou 
outra afecção de saúde dividido pela população em risco da doença (população 
exposta) em um espaço geográfico durante um tempo especificado. 
III) A taxa de prevalência de uma doença (ou outro agravo) é diretamente proporcional 
ao produto da taxa de incidência pela duração média da doença. 
IV) A incidência é fundamental para analisar a ocorrência de novos eventos na 
população e seus fatores associados. A prevalência é fundamental para planejar e 
organizar os serviços e recursos existentes e adicionais. 
 
a) I – II. 
b) II – III – IV. 
c) I – III – IV. 
d) II– III. 
 

52. A respeito dos Sistemas de Informação da Atenção em Saúde (SIS), avalie as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 

I) Os Sistemas de informação em saúde (SIS) podem ser definidos como um conjunto 
de componentes interrelacionados que coletam, processam, armazenam e distribuem 
a informação para apoiar o processo de tomada de decisão e auxiliar no controle das 
organizações de saúde. 
II) Os alguns problemas em relação à organização e à construção das informações 
produzidas no âmbito do SIS são: fragmentação entre diversas bases de dados 
existentes; os sistemas de produção assistencial podem incorrer em vieses de 
faturamento e registros manuais para captação dos dados. 
III) O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) foi implantado 
oficialmente a partir de 1990, com o objetivo de coletar dados sobre os nascimentos  



                                                                                                                               

 
ocorridos em todo o território nacional e fornecer informações sobre natalidade para 
todos os níveis do Sistema de Saúde. 
IV) O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) foi desenvolvido entre 
1990 e 1993, e regulamentado em 1998, por meio da portaria n°1.882/97, tornando 
obrigatória a alimentação regular da base de dados nacional pelos municípios, 
estados e Distrito Federal. Este sistema é alimentado, principalmente, pela notificação 
e investigação de casos de doenças e agravos que constam na lista nacional de 
doenças de notificação compulsória. 
 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Todas as afirmativas estão incorretas. 
c) Apenas 2 afirmativas estão corretas. 
d) Três afirmativas estão incorretas. 
 
53. Assinale a alternativa que apresenta todas as doenças e/ou agravos de 
notificação compulsória, conforme as Portarias do Ministério da Saúde de 2022: 
 
a) Acidente de trabalho grave; Acidente com animal peçonhento; Acidente por animal 
potencialmente transmissor de raiva; Toxoplasmose ocular. 
b) Sífilis; HIV; Hepatite; Citomegalovírus. 
c) Rubéola congênita; sífilis congênita; Zika congênita; Criança exposta à transmissão 
vertical do HIV.  
d) COVID-19; Síndrome respiratória aguda grave; Coqueluche; Salmonelose. 
 
54. Correlacione as colunas e marque a alternativa correta: 
 
i) Surto 

ii) Epidemia 

iii) Endemia 
 

I) Denominação utilizada em situações em que a doença envolve grande número de 
pessoas e atinge uma larga área geográfica. 
II) É a presença contínua de uma enfermidade ou de um agente infeccioso em uma 
zona geográfica determinada. 
III) Situação em que há aumento acima do esperado na ocorrência de casos de 
evento ou doença em uma área ou entre um grupo específico de pessoas, em 
determinado período. Ressalta-se que, para doenças raras, pode ser apenas um 
único caso. 
 
a) i-I; ii-II; iii-III. 
b) i-II; ii-III; iii-I. 
c) i-III; ii-I; iii-II. 



                                                                                                                               

 
d) i-III; ii-I; iii-II. 
 
 
55. Em relação aos tipos de estudos epidemiológicos, avalie as afirmativas e assinale 
a alternativa correta: 
 
(  ) Os estudos observacionais permitem que a natureza determine o seu curso: o 
investigador mede, mas não intervém. Esses estudos podem ser descritivos e 
analíticos. 
(  ) Os estudos ecológicos (ou de correlação) são úteis para gerar hipóteses. Em um 
estudo ecológico, as unidades de análise são grupos de pessoas ao invés de 
indivíduos. 
(  ) Os estudos de coorte são longitudinais, diferentes dos estudos transversais. Os 
estudos de coorte também são chamados de retrospectivos, uma vez que o 
investigador busca, no passado, uma determinada causa (exposição) para a doença 
ocorrida. 
(    ) Os estudos de casos e controles fornecem a melhor informação sobre a etiologia 
das doenças e a medida mais direta do risco de desenvolvê-la. Embora 
conceitualmente simples, esses estudos são bastante caros porque podem requerer 
longos períodos de acompanhamento, visto que a doença pode ocorrer após uma 
exposição prolongada. 
 
a) V – V – F – F. 
b) V – F – V – F. 
c) F – V – F – V. 
d) F – F – V – V. 
 
56. A mensuração é o procedimento de aplicar uma escala padrão a uma variável ou 
conjunto de valores. Para efeitos de comparação no tempo e no espaço, de 
determinado evento em saúde das populações, as mensurações absolutas têm 
validade limitada. Nestes casos, é necessário formular mensurações relativas a fim de 
levar em consideração efeitos de diferenças de tamanho, de tempo e/ou espaço entre 
populações. Neste contexto, avalie as alternativas e assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Proporção é quando o numerador é um subconjunto do denominador. Denota a 
frequência relativa observada de um evento e estima a probabilidade. 
b) Denomina-se razão aos indicadores baseados em mensurações relativas que 
coincidem, do ponto de vista conceitual, ou seja, quando o numerador e o 
denominador são eventos de mesma natureza.  
c) Taxa é quando o numerador é o número absoluto de vezes em que ocorre o evento 
de interesse em um período de tempo especificado. O denominador é a população de 
referência (ou população em estudo), no mesmo tempo especificado. 



                                                                                                                               

 
 
 
 
d) ODDS ou probabilidade é quando o numerador é a proporção do evento de 
interesse e o denominador é a proporção de não evento. O numerador e o 
denominador são, portanto, proporções complementares (p/1-p). 
 
57. Conforme a Organização Pan-Americana de Saúde, ao contrário dos chamados 
testes de significância estatística, úteis porque determinam a presença de uma 
associação entre duas variáveis, a epidemiologia propõe o uso de duas medidas 
básicas que quantificam a força dessa associação: o risco relativo e o OR (o OR vem 
do inglês Odds Ratio que foi traduzido como: razão de produtos cruzados, razão de 
chances ou oportunidade relativa). Em relação aos riscos, avalie as afirmativas e 
assinale a alternativa correta: 
 

(   ) Risco Absoluto (RA): incidência da doença ou outro evento de interesse na 
população ou grupo populacional; quantifica a probabilidade de experimentar tal 
doença ou evento. 
(  ) A prevalência de uma doença numa população e período determinados 
(prevalência acumulada e a taxa de prevalência) nos proporciona uma medida do 
risco absoluto (RA) de adoecimento nessa população. 
(   ) Risco relativo (RR): razão entre o risco absoluto de adoecer ou morrer daqueles 
com a exposição de interesse e o risco absoluto de adoecer ou morrer daqueles sem 
a exposição de interesse. 
(    ) O risco relativo (RR), como medida de força de associação, é obtido a partir dos 
estudos de coorte, já que seu desenho nos permite calcular a prevalência da doença 
em  grupos. O risco relativo é uma razão de prevalências, ou seja, o quociente entre a 
prevalência da doença nos expostos e a prevalência nos não expostos ao suposto 
fator de risco. 
 
a) V – V – F – F. 
b) V – F – V – F.  
c) F – V – F – V. 
d) F – F – V – V. 
 
58. Em relação a estudos de revisão sistemática, correlacione as colunas e assinale a 
alternativa correta: 
 

i) Definição da questão de pesquisa. 
ii) Meta-análise. 
iii) Revisão sistemática. 
 



                                                                                                                               

 
 
I) Sintetiza os resultados de estudos primários que se enquadram nos critérios de 
elegibilidade para responder uma pergunta de pesquisa. 
II) Método estatístico que pode ser realizado para combinar os resultados de dois ou 
mais estudos independentes, que podem testar ou não a mesma pergunta/hipótese, 
gerando uma única estimativa de efeito. 
III) É estruturada no formato PICO (População, Intervenção, Comparador e Desfecho 
– em inglês, outcome). 
 
a) i-I; ii-II; iii-III. 
b) i-III; ii-II; iii-I.  
c) i-II; ii-III; iii-I. 
d) i-III; ii-I; iii-II. 
 
59. A respeito do Programa nacional de Imunização (PNI) e da Vigilância das 
Coberturas Vacinais (VCV), avalie as alternativas e assinale a afirmativa incorreta: 
 
a) As campanhas de vacinação, por sua vez, podem ser realizadas de forma seletiva 
ou indiscriminada. A campanha de vacinação seletiva é assim definida por não avaliar 
antecedentes vacinais da pessoa-alvo da vacinação, independentemente de quantas 
doses recebidas anteriormente. A campanha indiscriminada leva em consideração a 
situação vacinal de cada pessoa-alvo, considerando as doses que recebeu 
anteriormente, no sentido de completar o esquema vacinal de cada imunizante.  
b) O sistema de vigilância em imunizações é um sistema nacional, totalmente 
descentralizado, responsável pela efetividade na imunização de toda a população, de 
acordo com as especificidades de grupos-alvo, indicações clínicas e estratégias de 
prevenção e controle de doenças imunopreveníveis, consoante o contexto 
epidemiológico. 
c) Denomina-se grupo ou população-alvo o segmento da população estabelecido 
como prioritário para cada vacina a partir de estudos de eficácia, de efetividade, de 
segurança e de imunogenicidade da vacina. Do ponto de vista operacional, um critério 
importante para a definição do grupo-alvo é a garantia da sustentabilidade e da 
disponibilidade do produto na rede nacional de vacinação. 
d) A Vigilância das Coberturas Vacinais (VCV) é um conjunto de ações que 
compreende o monitoramento, a avaliação, a investigação dos determinantes ou 
fatores de risco de transmissão de doenças imunopreveníveis em determinada 
população-alvo, com o propósito de fornecer subsídios para diagnóstico da situação 
vacinal e adoção de intervenção oportuna embasada em evidências técnicas e 
científicas. 
 
 
 



                                                                                                                               

 
 
60. Com relação à Vigilância das Anomalias Congênitas ao Nascimento, avalie as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 

I) As anomalias congênitas são alterações estruturais ou funcionais que ocorrem 
durante a vida intrauterina e que podem ser detectadas antes, durante ou após o 
nascimento. Trata-se de um grupo complexo de alterações que podem afetar diversos 
órgãos e sistemas do corpo humano. 
II) Entre as anomalias funcionais, as que representam consequências médicas, 
cirúrgicas, cosméticas ou de estilo de vida significativa são classificadas como 
anomalias congênitas maiores, em contraponto às menores, que geralmente não 
exigem intervenção clínica. 
III) O acompanhamento pré-natal possibilita o diagnóstico e a descoberta de 
determinadas anomalias congênitas ainda durante a gravidez. Existem diversos 
métodos de rastreamento e de diagnóstico pré-natal para a identificação de anomalias 
morfológicas, bem como de alterações genéticas e cromossômicas, além de doenças 
infecciosas. 
IV) As anomalias congênitas são consideradas estruturais, ou morfológicas, quando 
estão relacionadas a problemas em estruturas anatômicas, como, por exemplo, fenda 
labial ou palatina, defeitos cardíacos, defeitos de membros, defeitos de tubo neural 
etc. Já as anomalias funcionais estão relacionadas às alterações na função de 
determinada parte do corpo e levam a deficiências no desenvolvimento, que podem 
incluir distúrbios metabólicos ou de comprometimento intelectual, comportamental, 
sensorial, degenerativo ou imunológico, por exemplo. 
 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Todas as afirmativas estão incorretas. 
c) Apenas 1 afirmativa está correta. 
d) Apenas 1 afirmativa está incorreta.  
 
61. Dra. Elis iniciou recentemente seus atendimentos como médica generalista em 
uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Ela atende o Sr. Manoel de 65 anos que é 
hipertenso, diabético e esquizofrênico, fazendo uso atualmente de enalapril, 
hidroclorotiazida, metformina, que pega na UBS e atorvastatina e quetiapina; que 
pega na farmácia do estado. Ele consulta para renovar suas receitas, pois seus 
medicamentos estão acabando. Sua próxima consulta com o psiquiatra será em 3 
meses. Sobre o acompanhamento da Dra. Elis para o Sr. Manoel, considerando a 
Política Nacional da Atenção Básica e os medicamentos oferecidos no Sistema Único 
de Saúde, assinale a alternativa correta: 
 
a) Dra. Elis deverá renovar todas as receitas pois a UBS é coordenadora da atenção;  
 



                                                                                                                               

 
b) Os medicamentos do componente especializado deverão ser renovados com os 
especialistas focais, considerando a hierarquização do sistema; 
c) A atorvastatina deverá ser substituída pela sinvastatina, disponível nas UBS; 
d) Dra. Elis poderá renovar todos os medicamentos com exceção da quetiapina, já 
que o paciente consulta com o psiquiatra. 
 
62. A Secretaria de Saúde do Paraná tem implementado há alguns anos um novo 
Modelo de Atenção às Condições Crônicas no Sistema Único de Saúde (SUS), que 
propõe mudanças na organização dos Sistemas e da Atenção à Saúde. A Atenção 
Primária a Saúde (APS) é ordenadora do Sistema, integrando-se com Atenção 
Especializada (AAE) através das linhas de cuidado prioritárias. Sobre esse modelo, 
preconiza-se: 
 
a) Estratificação de risco, que é imprescindível para a implantação do novo modelo: 
APS coordenadora dos pacientes de baixo risco e AAE coordenadora do cuidado so 
pacientes de médio e alto risco; 
b) Atenção à saúde proativa e resolutiva, por meio da qual o usuário recebe 
orientações preventivas, curativas e de reabilitação à sua saúde conforme o Plano de 
Cuidado e o Autocuidado Apoiado; 
c) Atendimento realizado pelo médico especialista no ambulatório no máximo a cada 2 
meses; 
d) Integração em rede pela AAE com os outros níveis de Atenção à Saúde por meio 
das ações de supervisão, de auditoria e de fiscalização. 
 
63. Juliana tem 46 anos, não tem doenças e consultou com Dr. Hugo para realizar 
exames de rotina, que não fazia desde antes da pandemia. Dr. Hugo aproveitou o 
momento para perguntar a Juliana sobre consumo de álcool e nicotina, sobre 
depressão, realizou exame físico, verificou peso, pressão arterial. Juliana negou 
consumo de álcool e tabaco, bem como sintomas de depressão. Seu exame físico era 
normal, com exceção do IMC que estava 29kg/cm2. 
Dr. Hugo então solicitou para Juliana: perfil lipídico, glicemia, hemograma, TSH, 
sorologias, colonoscopia, preventivo e prescreveu um polivitamínico. Sobre a conduta 
do Dr. Hugo, baseando-se no United States Preventive Services Task Force, qual dos 
serviços oferecidos por Dr. Hugo é contraindicado no caso de Juliana (grau D, não 
recomendado): 
 
a) Glicemia 

b) TSH 

c) Colonoscopia 

d) Polivitamínico  
 
 



                                                                                                                               

 
64. A Atenção primária à saúde (APS) teve sua primeira representação em 1920, pelo 
Lord Dawson, médico da família real britânica. Apesar de antigo, os desafios de 
implantação da APS mostrados pelo relatório ainda permanecem atuais. Em relação 
aos benefícios apresentados por um sistema de saúde organizado com uma APS 
forte e em relação às suas características nucleares e formas de avaliação, marque a 
alternativa correta: 
 
a) O PCA Tool é uma ferramenta que pode avaliar alguns dos atributos da APS, 
porém tem como limitação não avaliar a coordenação do cuidado e a orientação 
comunitária.  
b) A APS pode ampliar a probabilidade de enfermidade ao aplicar seus algoritmos 
semiológicos e complementares, ampliando o valor preditivo positivo de enfermidade 
em cada caso avaliado.  
c) Ao apresentarem qualquer desconforto ou sintoma, a maioria das pessoas 
procuram cuidados médicos, sejam eles primários, secundários ou terciários.  
d) Uma Atenção Primária à Saúde bem estruturada e forte consegue resolver cerca 
de 55 % dos problemas de saúde apresentados por uma determinada população.  
 
65. Sobre características dos exames de testagem diagnóstica, marque a alternativa 
correta: 
 
a) Quanto maior a sensibilidade, menores os falsos positivos. A sensibilidade é uma 
característica inerente ao teste, não sendo influenciada pela prevalência da doença.  
b) Quanto maior a especificidade, menores os verdadeiros negativos. A especificidade 
é uma característica inerente ao teste, não sendo influenciada pela prevalência da 
doença. 
c) O conceito de valor preditivo, positivo ou negativo, deve ser usado antes de pedir 
um teste, e auxilia na decisão sobre o qual teste pedir.  
d) A razão de verossimilhança indica quanto o resultado de um teste aumentará ou 
diminuirá a probabilidade pré-teste de determinada doença. 
 
66. Jacson, 24 anos, comparece a unidade de saúde com queixa de disúria. Refere 
início há 3 dias, tem relacionamento fixo com uma mulher, mas não prática 
monogamia. O uso de preservativos é irregular. Ao exame físico apresenta saída de 
secreção purulenta pela uretra, o exame físico abdominal é normal e os dados vitais 
não têm alterações. Em um cenário onde a disponibilidade de exames laboratoriais é 
ruim, marque a alternativa que contém a conduta adequada: 
 
a) Prescrever ceftriaxona 500 mg intramuscular, dose única, azitromicina 1g, dose 
única, tratar a parceira e reavaliar em 14 dias. 
b) Prescrever ceftriaxona 500 mg intramuscular, dose única, tratar parceira e reavaliar 
em 7 dias. 



                                                                                                                               

 
 
c) Prescrever ceftriaxona 500 mg intramuscular, dose única, azitromicina 1g, dose 
única, tratar a parceira e reavaliar em 7 dias.  
d) Prescrever ceftriaxona 500 mg intramuscular, dose única, tratar parceira e reavaliar 
em 14 dias. 
 
67. O atual surto de monkeypox representa emergência de saúde pública de 
importância internacional. O controle da monkeypox é prioridade para o Ministério da 
Saúde, que realiza monitoramento e analisa a situação epidemiológica para orientar 
as ações de vigilância e resposta à doença no Brasil. É papel da Atenção Primária à 
Saúde nesse cenário: 
 
a) A notificação imediata de casos suspeitos à vigilância epidemiológica.  
b) O monitoramento presencial dos contatos a cada 24 horas, até reavaliação do caso 
suspeito. 
c) A orientação de isolamento dos contatos assintomáticos. 
d) O monitoramento apenas dos casos sem gravidade. 
 
68. “A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Curitiba encontra-se em momento de 
expansão e qualificação, a RAPS composta por Atenção Primária - Unidades de 
Saúde, Atenção Especializada - APS, e Urgências – UPAs e SAMU, tem ampliado a 
assistência ao paciente com transtorno mental e/ou usuário de substância psicoativa”.  
Considerando os temas abordados nesta apresentação a secretaria municipal de 
saúde de Curitiba, assinale a alternativa correta: 
 
a) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços de saúde de caráter 
aberto e comunitário.  
b) O CAPS AD (álcool de drogas) faz o atendimento para transtornos mentais graves 
e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, para pessoas em todas 
as faixas etárias. 
c) As Unidades de Atenção Especializada, que incluem os CAPS, só podem atender 
pessoas referenciadas pela Atenção Básica, a porta de entrada do Sistema Único de 
Saúde. 
d) As equipes multiprofissionais que atuam CAPS são compostas por: médico (a) 
psiquiatra, psicólogo, enfermeiro (a), técnico (a) e/ou auxiliar de enfermagem e agente 
comunitário de saúde. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               

 
 
Utilize o trecho da nota conjunta CONASS/CONASEMS publicada em 07 de abril de 
2022 em “www.conass.org.br” para responder as questões 69 e 70. 
 
“No dia 23 de fevereiro de 2022, o Ministério da Saúde anunciou, sem qualquer 
pactuação na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), uma Rede Materna e Infantil, 
em substituição à chamada Rede Cegonha - Portaria nº 715, de 04/04/2022”.  
 
69. Assinale a alternativa que aponta o marco de legislação do Sistema Único de 
Saúde (SUS) brasileiro, responsável pela criação da CIT: 
 
a) Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/1993.  
b) Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/1996. 
c) Norma Operacional Básica (NOB-SUS) 01/1991. 
d) Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS-SUS) 01/2001. 
 
70. O trecho da notícia aponta que: 
 
a) O Ministério da Saúde publicou unilateralmente no Diário Oficial da União a referida 
portaria.  
b) A referida portaria foi alvo de discussão, revisão e aprovação técnica tripartite. 
c) Houve gestão compartilhada dentro do SUS, e o ministério da saúde exerceu seu 
poder de soberania. 
d) A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) aprovou a implantação da Rede Materna 
Infantil. 
 
 
71. Assinale V (VERDADEIRO) ou F (FALSO) quanto ao tratamento do trauma 
duodenopancreático. 
 
(  ) Toda vez que se suspeita de comprometimento do duodeno, deve ser realizada a 
manobra de Kocher, que consiste na secção do peritônio lateral ao duodeno e na sua 
mobilização medial, permitindo acesso anterior ao duodeno e deslocando-o para a 
direita do corpo. 
(  ) Quando há lesão complexa da cabeça ou do duodeno, a duodenopancreatectomia 
com preservação do corpo e cauda do pâncreas se impõe, principalmente se o 
paciente apresentar estabilidade hemodinâmica. 
(  )  O tratamento conservador do trauma pancreático, que pode ser tentado mesmo 
com lesão ductal, apresenta tempo de internação inferior ao do tratamento cirúrgico e 
requer nutrição parenteral total. 
(  ) Sempre que possível  deve-se reparar anatomicamente o duodeno, desbridando 
as áreas avasculares e procedendo à sutura primária, com drenagem sentinela local.   



                                                                                                                               

 
 
Jejunostomia alimentar ou passagem de sonda enteral pós Treitz para suporte 
nutricional são manobras prudentes de serem realizadas nesses casos. 
 
A sequência correta é:  
 
a)  F – F – V – V. 
b)  F – V – F – V. 
c)  V – F – V – F. 
d)  F – V – V – F 

  
 

72. Sobre a relação da faixa etária com a doença diverticular, assinale a alternativa 
correta: 
 
a) Pacientes com mais de 50 anos têm risco aumentado de recorrência de crises de 
diverticulite quando comparados a indivíduos mais jovens. 
b) As faixas etárias mais jovens foram as menos internadas por doença diverticular 
(82% no grupo de 45 a 74 anos contra 36% no grupo de 18 a 44 anos). 
c) Pacientes com menos de 50 anos têm maior chance de necessitarem de cirurgia de 
urgência com ressecção intestinal e colostomia. 
d) As faixas etárias mais jovens foram aquelas em que mais se observou aumento no 
número de internações por doença diverticular, sendo 60% no grupo de 18 a 44 anos 
contra 40% no grupo de 45 a 74 anos. 
 
73. No manejo preventivo de novas crises de diverticulite qual ação apresenta a 
menor eficácia comprovada? 

 
a) Incremento na ingesta de fibras. 
b) Uso de mesalazina. 
c) Atividades físicas regulares. 
d) Tratamento da obesidade. 
 
74. Analise as afirmativas sobre os fatores que contribuem para o aparecimento de 
tumor neuroendócrino gástrico do Tipo I. 
 
I. Gastrite crônica atrófica (baixa acidez e elevação de gastrina). 
II. Proliferação bacteriana. 
III. Tipo de dieta. 
 
 
 



                                                                                                                               

 
 
Qual(is) está(ão) correta(s)? 

 
a) Apenas a I. 
b) Apenas a II. 
c) Apenas a I e III. 
d) A I, II e III. 
 
75. Mulher, 20 anos de idade, é trazida ao centro de referência em trauma, vítima de 
agressão interpessoal com arma branca no lado esquerdo do abdome. Nega uso de 
bebida alcoólica e perda de consciência. No atendimento inicial, apresenta-se com PA 
de 80x40mmHg, FC de 130bpm, FR de 26irpm e oximetria de pulso de 94% em ar 
ambiente. O tórax estava sem alterações. O abdome apresentava ferimento de 3cm, 
profundo em fossa ilíaca esquerda, com dor à palpação em região perilesional. O 
toque retal mostrou presença de sangue vermelho-vivo em dedo de luva. Qual é a 
conduta inicial? 

 
a) Suplementação de oxigênio em máscara e iniciar protocolo de Transfusão Maciça. 
b) Intubação orotraqueal; radiografia de tórax e abdome deitado. 
c) Intubação orotraqueal; exploração do ferimento com anestesia local. 
d) TAC de abdome e pelve com contraste. 
 
76. Qual é o exame utilizado para avaliação da formação do coágulo em tempo real 
em centros de trauma de excelência? 

 
a) FAST. 
b) TEG. 
c) ABC. 
d) ROTEM. 
 
77. Observe as afirmativas sobre a síndrome de Mirizzi. 
 
I. É a compressão extrínseca da via biliar principal secundária à obliteração do 
infundíbulo da vesícula biliar ou do ducto cístico causada pela impactação de um ou 
mais cálculos. 
II. Trata-se de uma complicação comum da colecistite crônica litiásica, ocorrendo em 
mais de 25% dos casos. 
III. É acompanhada por inflamação da vesícula biliar com ou sem fístula 
colecistocoledocociana. 
 
Qual(is) está(ão) correta(s)? 

 



                                                                                                                               

 
a) Apenas a I. 
b) Apenas a II. 
c) Apenas a III. 
d) Apenas a I e a III. 
 
78. A cirurgia robótica é uma forma mais sofisticada e moderna para realizar a 
esofagectomia minimamente invasiva. Com relação a essa técnica, assinale a 
afirmativa correta. 
 
a) É considerada inferior à toracolaparoscopia convencional. 
b) É equiparável à toracolaparoscopia convencional, sendo tecnicamente mais precisa 
e delicada, oferecendo mais conforto e ergonomia para o cirurgião, com potencial 
superioridade na amostragem linfonodal, sendo, porém, muito mais cara. 
c) É contraindicada. 
d) É equiparável à toracolaparoscopia convencional, com custo pouco superior. 
 
79. Com relação à avaliação do estado nutricional em pacientes cirúrgicos, assinale a 
alternativa correta. 
 
a) Na avaliação inicial, a perda de peso intencional com dietas hipocalóricas é um 
sinal de desnutrição. 
b) Pacientes com sobrepeso (IMC maior que 25–30kg/m2) não precisam de avaliação 
nutricional. 
c) Todo paciente a ser submetido a uma cirurgia de grande porte deve ter seu estado 
nutricional avaliado por uma ferramenta validada. 
d) O tratamento da desnutrição deve ser iniciado preferencialmente no pós-operatório, 
para não atrasar o ato cirúrgico. 
 
80. Qual é o melhor exame para a programação da cirurgia de correção da Hérnia 
Paraestomal? 

 
a) Ultrassonografia (USG) de abdome total e parede abdominal com manobra de 
Valsalva. 
b) TAC de abdome total com manobra de Valsalva. 
c) Colonoscopia. 
d) Raio X de abdome. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               

 
81. Sobre as possíveis decorrências da lesão cirúrgica associada à dor, 
assinale V (VERDADEIRO) ou F (FALSO). 
 
(  ) Período de recuperação reduzido. 
(  ) Internação hospitalar prolongada. 
(  ) Risco de disfunções orgânicas. 
(  ) Readmissões. 
 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 
a) V — F — V — F. 
b) F — V — F — V. 
c) V — V — F — F. 
d) F — V — V — V. 
 
82. Qual o principal mecanismo de ação da lidocaína? 

 
a) Bloqueio de canais de sódio. 
b) Bloqueio de canais de cálcio. 
c) Bloqueio de receptores NMDA. 
d) Bloqueio de canais de potássio. 
 
83. Com relação ao mecanismo que leva à doença hemorroidária, observe as 
afirmativas. 
 
I - O exato mecanismo que leva à doença hemorroidária permanece obscuro; porém, 
acredita-se ser multifatorial. 
II - O aparecimento das hemorroidas está relacionado a diversas situações que levam 
à redução da pressão intra-abdominal. 
III - As fezes mais endurecidas e que demandam maior esforço evacuatório podem 
provocar trauma dos tecidos do canal anal e sangramento. 
 
Quais estão corretas? 

  
a) Apenas a I e a II. 
b) Apenas a I e a III. 
c) Apenas a II e a III. 
d) A I, a II e a III. 
 
 
 



                                                                                                                               

 
84. Observe as seguintes afirmativas com relação à obesidade e seu tratamento. 
 
I - Por causa de epidemia de obesidade, o número de cirurgias bariátricas realizadas 
vem crescendo mundialmente. 
II - A popularidade do tratamento cirúrgico da obesidade se deve a múltiplos fatores, 
como sua maior eficácia sobre a perda de peso expressiva e sustentada a longo 
prazo. 
III - Com a cirurgia bariátrica, ocorre melhora e resolução de diversas comorbidades 
associadas à obesidade, entre elas, o DM2, a dislipidemia, a apneia obstrutiva do 
sono e doenças cardiovasculares. 
IV - O tratamento cirúrgico da obesidade apresenta apenas riscos a longo prazo. 
 
Quais estão corretas? 

  
a) Apenas a I, a II e a III. 
b) Apenas a I, a II e a IV. 
c) Apenas a I e a III  
d) Apenas a II, a III e a IV. 
 
85. Um paciente com queixa de dor à palpação do quadrante superior direito, com a 
presença de defesa muscular involuntária, apresenta o achado de gás na vesícula 
biliar em radiografia de abdome. O diagnóstico é de: 
 
a) Cólica biliar. 
b) Colecistite enfisematosa. 
c) Peritonite difusa. 
d) Vesícula hidrópica. 
 
86. Sobre as complicações da coleciste aguda calculosa, correlacione a primeira e a 
segunda colunas. 
 
(1) Síndrome de Mirizzi. 
(2) Coledocolitíase. 
(3) Carcinoma de vesícula. 
(4) Íleo biliar. 
(  ) Consiste na presença de cálculos na via biliar principal, podendo ser 
completamente assintomática ou resultar em cólica biliar, obstrução biliar, colangite ou 
pancreatite aguda. 
(  ) Consiste na migração de cálculo(s) biliar(es) para o lúmen intestinal através de 
fístula interna. 
(  ) É uma ocorrência rara com prognóstico ruim, apresentando sobrevida de 50% em 
5 anos em pacientes diagnosticados no estágio I e de 3% no estágio IV. 



                                                                                                                               

 
 
(  ) Consiste na compressão extrínseca do ducto biliar por pressão diretamente sobre 
esse por cálculo no infundíbulo ou no colo da vesícula biliar. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
  
a) 3 — 1 — 2 — 4. 
b) 4 — 2 — 3 — 1. 
c) 1 — 2 — 4 — 3. 
d) 2 — 4 — 3 — 1. 
 
 
87. Em relação aos abscessos anais, assinale a alternativa correta. 
 
a) A infecção inicia-se nas glândulas anais como resultado de processo infeccioso que 
atinge as criptas. 
b) Essas coleções drenam para o interior do reto, formando fístulas anorretais. 
c) Em aproximadamente 70% dos pacientes esse processo torna-se crônico, 
formando granulomas piogênicos perianais. 
d) O tratamento é exclusivamente conservador com antibioticoterapia e analgésicos. 
 
88. Com relação à causa mais comum de esofagite na criança, assinale a alternativa 
correta. 
 
a) Estenose. 
b) Refluxo gastresofágico. 
c) Infecção por Candida albicans. 
d) Transplante de órgãos. 
 
89. Criança de 8 anos de idade, previamente hígida, vem ao pronto-socorro com 
história de eliminação de sangue pelo ânus após as evacuações em pequena 
quantidade. Nega dor abdominal, vômitos ou alterações no hábito intestinal. Ao 
exame físico, está em bom estado geral, corada, com o abdome plano, flácido e 
indolor. Pensando na hipótese diagnóstica mais provável para o paciente deste caso 
clínico, qual a melhor conduta no momento? 

 
a) Realizar toque retal para pesquisa de pólipo. 
b) Cintilografia com 99Tc. 
c) Laparotomia exploradora. 
d) Colonoscopia. 
 
 



                                                                                                                               

 
90. Uma moça de 16 anos foi ferida por um disparo de arma de fogo. Está um pouco 
confusa, com a pele fria e pegajosa, pulso de 120 batimentos por minuto (bpm), 
mucosas hipocoradas. Foi verificado que as vias aéreas estão pérvias e os pulmões, 
expandidos. O projetil entrou na linha média do abdome, 5cm acima da cicatriz 
umbilical e está palpável 7cm ao lado da coluna no subcutâneo do dorso em nível de 
L2. 
 
Qual é a conduta indicada para o caso clínico apresentado? 

 
a) Realizar TAC nortear a laparotomia, para decidir se a incisão será supra ou 
infraumbilical. 
b) Introduzir dois acessos calibrosos periféricos, iniciar com 1.000mL de cristalóide e 
realizar laparotomia imediata. 
c) Realizar FAST para confirmar se existe líquido livre na cavidade: se o resultado for 
positivo, realizar laparotomia; se for negativo, fazer uma TAC de abdome. 
d) Fazer um Lavado peritoneal diagnóstico, pois este procedimento é mais sensível 
para secreções e se houve perfuração de alça, isso não seria detectado por outro 
método. 

91. Em relação ao hipotireoidismo congênito, qual a alternativa correta: 

a) Hipotireoidismo congênito é causado na maioria dos casos por disormonogênese. 
b) Crianças com deficiência da proteína carreadora de T4 (TBG), acomete apenas RN 
do sexo feminino, não necessitam de tratamento uma vez que o T4 livre é normal. 
c) Para prematuros, RN enfermos ou com hospitalização prolongada, coleta-se uma 
amostra entre 3º e 5º DV e nova amostra na alta hospitalar ou com 1mês de vida, o 
que ocorrer primeiro. 
d) O tratamento deve ser iniciado após realização dos exames para definição da 
etiologia, USG de tireoide, cintilografia com tecnécio 99 ou iodo 123, dosagem de 
tireoglobulina. 
 
92. Quanto aos critérios de Síndrome Metabólica em adolescentes (10-16 anos), além 
do aumento da circunferência abdominal, qual não faz parte? 
 
a) Aumento do LDL. 
b) Diminuição do HDL. 
c) Aumento do Triglicerídeo. 
d) Aumento da Glicemia de Jejum. 
 
 
 
 



                                                                                                                               

 
 
93. Lactente, 12 meses de idade, gênero masculino, previamente saudável, 
desenvolve há 24 horas, diarreia líquida, sem sangue, seis dejeções, acompanhada 
de dois episódios de vômitos). O exame físico mostra, bom estado geral, sede 
aumentada, pulso cheio, enchimento capilar de dois segundos. Está eupneica com 
frequência cardíaca de 135bpm. A conduta correta neste caso é: 
 
a) Iniciar terapia de reidratação oral e suspender temporariamente a dieta. 
b) Iniciar hidratação venosa, com solução fisiológica, 0,9%. 
c) Liberar para o domicílio, com sais de reidratação oral, aumentar a oferta de água e 
manter alimentação habitual. 
d) Prescrever metoclopramida e liberar para o domicílio, com aumento da oferta de 
líquidos (chás e sucos). 
 
94. Lactente, 3 meses de idade, nascido a termo, em aleitamento materno exclusivo a 
livre demanda. Regurgitações frequentes pós mamadas e vômitos esporádicos. Pais 
ansiosos, criança dorme pouco a noite. A mãe passa praticamente o dia todo com a 
filha no colo, pois aguarda o momento da eructação, que coincide com a próxima 
mamada A criança está ganhando peso adequadamente. Está sendo medicada com 
domperidona e ranitidina sem melhora. Usa também nos momentos de choro, 
dimeticona e paracetamol. Qual deverá ser a conduta inicial para o caso? 
 
a) Solicitar estudo radiológico contrastado do esôfago, estômago e duodeno (REED). 
b) Solicitar pHmetria esofageana de 24 horas. 
c) Suspender a ingestão de proteína do leite de vaca pela mãe e prescrever para a 
criança inibidor de bomba de prótons, mantendo cabeceira elevada. 
d) Tranquilizar os pais, espassar as mamadas e suspender todos os medicamentos. 
 
95. Lactente de 11 meses previamente hígido é levado ao pronto socorro com história 
de diarreia há 3 dias (fezes líquidas e volumosas, cerca de 8 episódios por dia), 
associada a febre, vômitos e anorexia. Nas últimas 24 horas estava aceitando apenas 
soro caseiro. 
Ao exame observa-se: mucosas secas, olhos encovados, turgor cutâneo normal, 
ávido por beber líquidos. 
ACV: BRNF em 2T, sem sopros, FC: 128 bpm 
AR: MV presentes em AHT sem RA, FR: 48 irpm 
Abdome: plano, flácido, indolor 
SNC: fontanela anterior deprimida, irritabilidade, hipertonia muscular e hiperreflexia. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               

 
 
Qual o distúrbio eletrolítico mais provável para o caso? 
 
a) Hiponatremia. 
b) Hipernatremia. 
c) Hipocalemia. 
d) Hipercalemia. 
 
96. O potássio é o principal cátion intracelular do corpo e tem importante papel na 
manutenção da osmolaridade celular, no equilíbrio ácido-básico, na síntese de 
proteínas entre outras funções. A respeito dos distúrbios do potássio, assinale a 
alternativa correta: 
 
a) São causas de hipocalemia: uso de diuréticos, digitálicos, gluconato de cálcio, 
insulina e bicarbonato. 
b) A hipercalemia pode manifestar-se eletrocardiograficamente através de ondas T 
altas, apiculadas e simétricas, redução da amplitude das ondas P e alargamento do 
intervalo PR e do complexo QRS. 
c) A hipocalemia pode manifestar-se clinicamente com íleo paralítico, retenção 
urinária, letargia e eletrocardiograficamente com aparecimento de ondas U, elevação 
do segmento ST e redução da amplitude das ondas T. 
d) O tratamento da hipocalemia deve ser iniciado imediatamente por via venosa 
quando o nível sérico de potássio estiver abaixo de 3,5mEq/litro. 
 
97. RN com idade gestacional 39 semanas, está chorando e com tônus muscular em 
flexão é colocado junto de sua mãe na sala de parto. Além de prover calor, manter as 
vias aéreas pérvias e avaliar a sua vitalidade de maneira continuada, é conduta 
apropriada na sala de parto: 

 

a) Realizar clampeamento do cordão entre 1 e 3 minutos mesmo se circulação 
placentária não estiver intacta. 
b) Manter a temperatura corporal entre 36,5 - 37,5ºC e garantir a temperatura 
ambiente na sala de parto entre 33 – 35ºC. 
c) Avaliar, inicialmente, a frequência cardíaca (FC) com o oxímetro de pulso, o tônus 
muscular e a respiração/choro. 
d) Garantir a amamentação na primeira hora pós-parto para assegurar que o RN 
receba o colostro.   
 
98. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria o teste do olhinho deve ser realizado 
nos seguintes momentos: 

 

a)  Ao nascer, primeira consulta na puericultura, dois meses, seis meses, nove meses, 
12 meses, e após um ano duas vezes por ano. 
b)  Ao nascer, primeira consulta na puericultura, dois meses, seis meses, nove meses, 
12 meses. 



                                                                                                                               

 
 
c)  Ao nascer, dois meses, seis meses, 12 meses, e após um ano duas vezes por ano 
até 5 anos. 
d)  Ao nascer, seis meses, 12 meses, e após um ano duas vezes por ano. 
 
99. Uma criança que possui medidas repetidas de pressão arterial em consultório 
menor ou igual ao p90, mas em outros ambientes demonstra medidas com valores de 
pressão arterial ≥ p95, significa que ela apresenta: 

 
a) Hipertensão do avental branco. 
b) Pressão elevada. 
c) Hipertensão Mascarada. 
d) Normotensão. 
 
 
100. Quanto ao tempo médio de resolução das alterações clínico-laboratoriais da 
síndrome nefrítica pós estreptocócica combine as colunas 1 e 2: 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 

 
Edema I - 6 meses 

Hipocomplementemia II - 12 meses 

Proteinuria III - 1 semana 

Hematuria microscópica IV - 8 semanas 

 
A sequência correta é: 
 
a) III-IV-I-II. 
b) III-II-IV-I. 
c) IV-II-I-III. 
d) IV-I-II-III. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

 

GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL)                                                                      
VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTE 

DOCUMENTO, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-RESPOSTA                                                                                                            
Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferência. 
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