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CLÍNICA MÉDICA

1.  É  uma  zoonose  de  caráter  endêmico,  podendo
apresentar-se  na  forma  de  surto  ou  epidemia  sob
determinadas  condições  climáticas,  ambientais,  de
infra-estrutura sanitária e alta infestação de roedores.
Os  roedores  sinantrópicos  são  os  principais
reservatórios da doença:
A) Leptospirose
B) Doença de Chagas;
C) Esquitossomose;
D) Malária.

2. A pressão arterial extremamente elevada é muito
frequente na prática médica e é o médico que irá se
responsabilizar em tratar imediatamente., de maneira
agressiva  ou  não,  sempre  ponderando  os  riscos.
Sobre  o  tratamento  das  emergências  hipertensivas
estão corretas as afirmativas:
I – Os medicamentos parenterais são ideais para se
estabelecer  o  tratamento  das  emergências
hipertensivas, pois sendo facilmente tituláveis o que
facilita um melhor controle pressórico.
II – As duas drogas de uso parenteral mais utilizadas
no tratamento  das  emergências  hipertensivas  são o
nitroprussiato de sódio e a nitroglicerina.
III – O nitroprussiato de sódio tem como possíveis
efeitos adversos o aumento da pressão intracraniana
e a redução de perfusão cerebral.
A) I e II;
B) II e III;
C) I e III;
D) I, II e III.

3.  Segundo o Ministério  da Saúde o tratamento da
sífilis primária deve ser feito com:
A) Penicilina Benzatina 2.400.000 UI, em dose
única (1.200.000 UI em cada nádega). 
B) Penicilina Cristalina 2.400.000 UI,  em dose
única (1.200.000 UI em cada nádega).
C) Penicilina  Benzatina1.200.000  UI,  em  dose
única (600.000 UI em cada nádega).
D) Penicilina Benzatina 2.400 UI, em dose única
(1.200 UI em cada nádega).

4. Bronquite aguda é doença comum, caracterizada
por  inflamação  do  brônquio  e  desenvolvimento
agudo de tosse e produção de escarro, em paciente
sem  história  de  doença  pulmonar  crônica  e  sem
evidência de pneumonia e sinusite. Sobre a bronquite
aguda podemos afirmar:
A) A maioria dos pacientes com bronquite aguda
necessita de tratamento antibiótico.

B) O  uso  de  antitussígenos  está  indicado  na
maioria dos pacientes.
C) O objetivo do tratamento é melhorar o que mais
incomoda o paciente,  adotando medidas de conforto,
como  reduzir  e  aliviar  os  sintomas  e  os  sinais
predominantes.
D) Uso de descongestionantes  está indicado para
aliviar  os  sintomas  decorrentes  da  obstrução
inflamatória da via aérea inferior.

5. A vacina HPV quadrivalente confere proteção contra
HPV 6, 11, 16 e 18, ou seja, abrange os dois principais
tipos responsáveis pelo câncer do colo de útero. Essa
vacina  foi  incluída  no  Calendário  Nacional  de
Vacinação  do  SUS em março  de  2014,  tendo  como
população-alvo as meninas de 11 a 13 anos de idade.
Neste ano de 2015, a população-alvo: 
A) Foi ampliada para as meninas na faixa etária de
8 a 14 anos de idade. 
B) Foi ampliada para as meninas na faixa etária de
11 a 15 anos de idade. 
C) Foi ampliada para as meninas na faixa etária de
9 a 13 anos de idade. 
D) Nenhuma das alternativas. 

6.  As  meningites  bacterianas  mais  comuns  são
causadas pelas bactérias meningococos, pneumococos
e Haemophylus.  Das três, a meningocócica é a mais
facilmente transmissível pela via respiratória e também
a mais  terrível  por  ter  a evolução do quadro clínico
mais  rápido.  Sobre  as  meningites  bacterianas  é
INCORRETO afirmar: 
A) A vacina contra  a meningite  Haemophylus  já
faz parte do programa oficial de vacinação.
B) Pode ter como sintomas: febre, a dor de cabeça,
rigidez do pescoço, dor de garganta e vômitos.
C) O  diagnóstico  baseia-se  exclusivamente  na
avaliação clínica com a aplicação dos testes de kernig
e Brudizinsky. 
D) Nenhuma das alternativas

7. A apresentação clínica clássica da apendicite aguda
começa com um quadro de anorexia seguido de dor
epigástrica ou periumbilical, com a irritação peritoneal.
A dor  passa  a  ser  percebida  no  quadrante  inferior
direito.  É  um  sinal  semiológico  encontrado  na
apendicite aguda: 
A) Normalmente  a  localização  clássica  do
“epicentro” da dor é no ponto de Lenander, situado no
limite  do  terço  médio  com o  terço  inferior  de  uma
linha traçada entre o umbigo e a espinha ilíaca ântero-
superior. 
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B) Dor na fossa ilíaca direita  que piora com a
tosse, conhecido como sinal de Dunphy. 
C) Dor  na  região  lombar  quando  em  decúbito
dorsal, conhecido como Sinal de Rovsing. 
D) Nenhuma das alternativas.

8.  É  considerada  hipertensão  arterial  sistêmica
estágio 1:
A) Pressão  sistólica  entre  140-159mmHg  e
diastólica entre 90-99mmHg.
B) Pressão  sistólica  maior  que140mmHg  e
diastólica menor que 90mmHg.
C) Pressão  sistólica  entre  130-139mmHg  e
diastólica entre 85-89mmHg. 
D) Pressão  sistólica  entre  160-169mmHg  e
diastólica entre 100-109mmHg.

9.  Na  terapêutica  medicamentosa  da  doença
coronariana  crônica,  qual  medicação  reduz  a
incidência  de  infarto  do  miocárdio  e  aumenta  a
sobrevida? 
A) Izossorbida 
B) Trimetazidina 
C) Aspirina 
D) Verapamil

10.  Na  pneumonia  adquirida  na  comunidade,  está
indicado tratamento ambulatorial para:
A) Maiores  de  65  anos,  com  frequência
respiratória maior que 25ipm, taquicardia e confusão
mental. 
B) Maiores  de  65  anos,  com  frequência
respiratória  menor  que  25ipm,  instabilidade
hemodinâmica e confusão mental. 
C) Maiores  de  65  anos,  com  frequência
respiratória  menor  que  25ipm,  estabilidade
hemodinâmica e ausência de confusão mental. 
D) Menores  de  65  anos,  com  frequência
respiratória  maior  que  25ipm,  pressão  sistólica
menor que 90mmHg e confusão mental.

11.  No  tratamento  da  tuberculose,  a  hepatite
medicamentosa  deve  ser  tratada  com suspensão da
medicação  em  uso  quando  ocorrer  a  elevação  de
transaminases hepáticas 
A) Menor que 3 vezes  o valor  da normalidade
sem sintomatologia clínica. 
B) Maior que 3 vezes o valor da normalidade e
febre. 
C) Maior que 3 vezes o valor da normalidade e
icterícia. 
D) Menor que 5 vezes  o valor  da normalidade
sem sintomatologia clínica.

12.  A insuficiência  renal  aguda  é  definida  como  a
perda da função renal em horas ou dias. Neste caso,
está indicada terapia dialítica quando ocorrer 
A) Alcalose metabólica 
B) Hipovolemia 
C) Hipopotassemia 
D) Acidose metabólica

13.  As  infecções  do  trato  urinário  (ITU)  são
responsáveis por aproximadamente 40% das infecções
hospitalares. Nesse sentido, verifica-se que:
A) A utilização de procedimento e materiais 
estéreis para sondagem vesical de demora não 
interferem na incidência de ITU hospitalar.
B) O uso de coletores externos é fator risco para 
ITU hospitalar.
C) A sondagem vesical de demora com circuito 
fechado aumenta risco de ITU no período de 30 dias se
comparado com sistema aberto.
D) O principal fator de risco é a sondagem vesical
de demora.

14.  O  sintoma  mais  frequente  na  síndrome  de
abstinência do álcool é :
A) Cefaleia 
B) Náusea 
C) Tremor 
D) Tontura

15.  A leishmaniose  tegumentar  americana  é  doença
infecciosa da pele e mucosa, cujo agente etiológico é
um protozoário do gênero Leishmania. Seu tratamento
é um desafio porque as drogas disponíveis apresentam
elevada toxicidade, e nenhuma delas é bastante eficaz.
A  recidiva,  a  falha  terapêutica  em  pacientes
imunodeprimidos  e  a  resistência  ao  tratamento  são
fatores que motivam a busca de uma droga ideal. Qual
é a droga de escolha atualmente para o tratamento das
leishmanioses?
A) Antimônio (Glucantime).
B) Pentamidina.
C) Anfotericina B convencional.
D) Anfotericina B liposomal

16. Conforme as III Diretrizes para Tuberculose (TB)
da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia,
para fins de busca passiva ou de busca ativa de caso de
TB pulmonar, considera-se
um  indivíduo  sintomático  respiratório  aquele  com
tosse:
A) ≥ 1 semana.
B) ≥ 2 semanas.

                                                                                                                   UERN – Residência Médica – Edital 01/2017 



C) ≥ 3 semanas.
D) ≥ 4 semanas.

17. Agentes antidiabéticos orais são substâncias que,
quando  ingeridas,  têm  finalidade  de  baixar  a
glicemia e mantê-la normal (jejum <100mg/dl e pós-
prandial <140mg/dl). As glitazonas são fármacos que
têm como mecanismo de ação principal:
A) Diminuir a produção hepática de glicose.
B) Incrementar  a  secreção  pancreática  de
insulina.
C) Reduzir  a  velocidade  de  absorção  de
glicídios.
D) Aumentar a utilização periférica de glicose

18. Qual é o fármaco de escolha para tratamento da
pielonefrite  aguda  não  complicada  de  origem
comunitária?
A) Fluorquinolona.
B) Sulfametoxazol/trimetoprima.
C) Cefalotina.
D) Ceftriaxona.

PEDIATRIA 
19.  Mãe comparece  a  unidade  de saúde com filho
recém-nascido,  desesperada,  refere  que  o  bebê
vomitou com raias de sangue logo após a mamada no
peito. Assinale a alternativa que indica a causa mais
provável:
A) Gastrite.
B) Plaquetopenia.
C) Sucção  de  sangue  materno  por  fissura
mamilar.
D) Distúrbio hemorrágico.

20.  Usando  seu  conhecimento  sobre  doenças
exantemáticas, assinale a alternativa correta:
A) O vírus Epstein-Barr é responsável por cerca
de 80% dos casos de mononucleose infecciosa.
B) O  eritema  infeccioso  (parvovírus  B19)  se
caracteriza  pelo  início  do  exantema maculopapular
quando há o desaparecimento da febre.
C) Adenomegalia retroauricular e  manchas

de Koplik no palato são
características da rubéola.
D) A  doença  mão-pé-boca  é  causada  pelo
herpesvírus humano 6 e 7.

21.  Lactente,  05  meses  de  idade,  da  entrada  no
serviço de urgência com febre há 10 dias, não está
querendo  se  alimentar,  não  está  ganhando  peso  e
apresenta  distensão  abdominal.  Durante  o  exame

físico,  você  observa:  palidez  cutâneo  mucosa,
hepatoesplenomegalia,  poliadenopatia  generalizada  e
edema em membros inferiores. História pregressa não
mostra  anormalidades,  mãe  nega  internação  prévia,
vacinação está em dia, aleitamento materno exclusivo
e teste do pezinho normal.  Parto a termo, hospitalar,
AIG, alta junto com a mãe. Mãe realizou 07 consultas
de  pré-natal,  sorologias  na  gravidez  e  no  parto
negativas para HIV, sífilis e hepatite. Criança é natural
e  residente  em Belo  Horizonte.  Na hipótese de  uma
doença infecciosa, a opção MENOS provável é:
A) Sépsis
B) Síndrome da mononucleose-like
C) Dengue
D) Leishmaniose visceral

22. Convulsões febris são causas frequentes de entrada
de crianças nos serviços de urgência e emergência. É
uma  condição  benigna  e,  assim,  podemos  afirmar,
EXCETO:
A) Não  é  incomum  a  observação  de  convulsão
febril em temperaturas abaixo de 39,5 graus Celsius.
B) A maioria das crianças apresentará recorrência
da crise em futuros episódios de febre.
C) Ocorre mais frequentemente em crianças de 3
meses a 5 anos de idade
D) De  modo  geral  são  crises  tônico-clônicas
generalizadas, de curta duração.

23. Menina de 9 anos, portadora de diabetes mellitus
tipo 1, faz uso de insulinas de ação prolongada (NPH)
e  rápida  (regular),  mantendo  hemoglobina  glicada
entre 5 e 6 %. Sua estatura e peso estavam na média,
até há 01 ano. No último ano cresceu 1 cm e manteve o
peso. Apresenta inapetência, episódios de diarreia e 2-
3  episódios  mensais  de  hipoglicemia  apesar  de  ter
diminuído a dose de insulina. Com essas informações,
qual  das  condutas  abaixo  NÃO  DEVERIA  ser
realizada neste momento.
A) Investigar doença celíaca
B) Dosar TSH, T4 livre e anticorpos 
antitireoidianos
C) Modificar a insulinização
D) Investigar insuficiência adrenal primária.

24.  Considerando  as  pneumonias  por  organismos
atípicos do tipo Mycoplasma pneumoniae, você recebe
uma  criança  na  unidade  básica  de  saúde,  com
alterações  no  exame  físico  e  com  exames
complementares  que  indicam  esse  diagnóstico.
Assinale  a  melhor  escolha  de  tratamento  para  essa
criança:
A) Amoxicilina
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B) Clotrimazol
C) Cefadroxila
D) Azitromicina

25. Adolescente, 14 anos, sexo masculino é levado à
emergência  por  apresentar  febre  alta  e  dores  no
corpo. Mãe relata que o quadro teve início há dois
dias  com  temperatura  mantida  em  38,5ºC  a  cada
quatro horas e que ontem, acordou com fortes dores
nas  mãos  e  pés  e  hoje  surgiram  pintinhas
generalizadas  no  corpo  com  muita  coceira.  Mãe
refere que teve dengue há dez dias e que mora numa
área  infestada  de  mosquitos.  Exame  físico:  não
consegue  deambular  sozinho,  febril  (38ºC),
hidratado, eupneico, anictérico, FR: 36 irpm, FC: 96
bpm, sat O2: 96%, PA: 100 x 60 mm Hg. Edema de
mãos  e  pés  ++/4+,  exantema  morbiliforme
pruriginoso em face,  tronco e membros superiores.
Laboratório:  Hm:  3.500.000/mm3,  Hb:  12,8  g/dL,
Ht:  38%,  leucócitos:  6.500/mm3,  bastões:  2%,
segmentados: 32%, linfócitos: 39%, monócitos: 5%.
6mm/1a  h,  plaquetas:  230.000/mm3.  O  quadro
descrito  sugere:
A) Zika
B) Chikungunya
C) Febre Amarela
D) Dengue Hemorrágica

26. Considere as assertivas abaixo:
I  -  Malformação  congênita  é  todo  defeito  na
constituição de algum órgão ou conjunto de órgãos
que determine uma anomalia morfológica estrutural
presente ao nascimento;
II  -  Toda  malformação  congênita  é  de  origem
genética;
III - Doença genética é todo e qualquer distúrbio que
afete o material genético; IV – Toda doença genética
é hereditária.
Marque  a  alternativa  em  que  as  assertivas  estão
CORRETAS.

A) I e II
B) II e III
C) I e III
D) II e IV

27.  História  familiar  positiva  associada  a
características  clínicas  e  laboratoriais  típicas:
esplenomegalia, esferócitos no esfregaço sanguíneo,
reticulocitose,  volume  corpuscular  médio  (VCM)
normal e concentração de hemoglobina corpuscular
média  (CHCM)  elevada  são  suficientes  para  o
diagnóstico de:

A) Talassemia menor
B) Anemia falciforme
C) Liptocitose hereditária
D) Esferocitose hereditária

28. Em uma visita domiciliar para um recém-nascido
de  5  dias  de  vida,  sexo  masculino,  a  mãe  está
preocupada com a perda de peso do bebê. Ela relata
que  a  criança  nasceu  de  parto  normal,  sem
intercorrências.  Está  em  aleitamento  materno
exclusivo, com boa posição e pega. Nasceu com peso
de 3.150g, estatura: 50 cm, perímetro cefálico 35 cm.
Você pesa o bebê e verifica o peso de 2.900g. Assim
sua orientação para a genitora é:
A) Iniciar  leite  de  vaca  diluído  para  melhorar  o
ganho de peso;
B) Manter aleitamento materno e associar fórmula
infantil, pois a perda ponderal foi exagerada;
C) Manter  o  aleitamento  materno,  pois  a  perda
ponderal está dentro do esperado;
D) Iniciar  fórmula  infantil,  pois  houve  perda
ponderal mantida

29.  Você  solicita  uma  radiografia  das  mãos  e  dos
punhos para avaliação da idade óssea de uma criança
que apresenta distúrbio do crescimento.  Em qual das
situações  abaixo  NÃO  devemos  encontrar  atraso  na
idade óssea da criança:
A) Hipotireoidismo primário
B) Pseudopuberdade precoce
C) Retardo constitucional do crescimento
D) Desnutrição

30. Mãe comparece com recém-nascido de 21 dias por
esta  achando  ele  “amarelinho”,  relata  que  o  quadro
está  piorando  há  01  semana  e  informa  alteração  de
coloração  da  urina  e  das  fezes.  A criança  está  em
aleitamento materno exclusivo. Como antecedentes, a
genitora informa pré-natal sem intercorrências, criança
nasceu de parto normal, a termo e com peso adequado
para a idade gestacional. Não precisou de fototerapia.
Você realizou o exame físico e percebe icterícia 3+/4+,
hipocorado 1+/4+, acianótico, afebril, fígado palpável
a 2 cm do rebordo costal direito e baço palpável a 2 cm
do  rebordo  costal  esquerdo,  ambos  de  consistência
endurecida.  A  HIPÓTESE  DIAGNÓSTICA  E  A
CONDUTA SÃO:
A) Icterícia  pelo  leite  materno  e  suspender
aleitamento.
B) Icterícia fisiológica e banho de sol
C) Hepatite  transinfecciosa  e  antibioticoterapia
parenteral
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D) Colestase neonatal e encaminhar para serviço
especializado

31.  Podemos  correlacionar  alguns  fatores  com  a
síndrome do desconforto respiratório  ou doença da
membrana hialina.  Dentre  os fatores  abaixo,  o que
NÃO PODEMOS correlacionar com a síndrome do
desconforto respiratório é a alternativa:
A) Sexo Masculino
B) Filho de mãe diabética
C) Retardo no crescimento intrauterino
D) Prematuridade

32.  Lactente,  8  meses  de  idade,  com  história  de
broncoespasmo de repetição, com várias idas ao PS,
sendo necessária inalação de beta-2-agonista e uso de
corticoide  oral.  O  quadro  iniciou-se  há  03  meses,
após internação por insuficiência respiratória. A mãe
relata  que  seu  filho  apresenta  regurgitação  pós-
mamada. Dentro do exposto, qual é a patologia que
NÃO se encontra no diagnóstico do bebê chiador?
A) Doença do refluxo gastroesofágico
B) Fibrose cística
C) Esofagite eosinofílica
D) Cardiopatias

33. Uma criança, pré-escolar, com 02 anos de idade,
comparece na sua unidade para avaliação de rotina.
Ao exame você  fecha  diagnóstico  de  escabiose.  A
criança  estava  previamente  saudável,  assim para  o
tratamento de escolha nesse caso você prescreve:
A) Permetrina creme a 5% por 8 – 12 horas
B) Ivermectina 600µg/kg em dose única
C) Albendazol 400 mg em dose única
D) Lidane creme a 1% por 8 – 12 horas

34.  Escolar,  seis  anos,  apresenta  febre  e  tosse
persistente há 20 dias. Radiografia de tórax: derrame
pleural;  ultrassonografia  de  tórax:  derrame  pleural
com 200 ml de líquido livre.  Líquido pleural:  122
células  nucleadas,  78%  de  linfócitos,  20%  de
neutrófilos, glicose 40, pH 7,15 e LDH aumentado. A
etiologia mais provável do derrame pleural é:
A) Staphylococcus aureus
B) Mycoplasma pneumoniae
C) Mycobacterium tuberculosis
D) Streptococcus pneumoniae

35. Uma gestante dá a luz de parto vaginal com 39
semanas e cinco dias, a criança realizou vacinação de
rotina  antes  de  sair  da  maternidade.  A  puérpera
comparece a sua unidade de saúde e relata que está
tratando  tuberculose  forma  pulmonar  há  um  mês,

com  escarro  negativo  há  três  semanas.  Ela,  então
pergunta a você sobre amamentação ao seio, e você,
sem dúvidas, responde que deverá ser realizada:
A) Utilizando máscara
B) Sem restrições
C) Após o recém-nascido iniciar isoniazida
D) Apenas após avaliação do infectologista

36. Você recebeu seu CRM e está no primeiro plantão
em uma U.P.A., então é chamado devido a uma parada
cardiorrespiratória  de uma criança.  Quando chega na
sala de estabilização percebe a seguinte situação: Um
lactente de 18 meses está sendo atendido pela equipe,
recebendo  ventilações  com  máscara  e  compressões
torácicas  em uma relação de 30 compressões e  duas
ventilações.  A criança  está  monitorizada,  tem acesso
venoso  periférico  e  no  monitor  você  evidencia
Fibrilação Ventricular. Qual sua conduta neste caso:
A) Recomendar  a  administração  de  amiodarona
via IV e manter relação compressão: ventilação.
B) Recomendar a administração de amiodarona e
recomendar  que a relação de compressão:  ventilação
seja 15:2.
C) Recomendar desfibrilação com 2 J/k e manter
relação compressão: ventilação.
D) Recomendar desfibrilação com 2 J/k

e recomendar que a  relação
compressão: ventilação seja de 15:2.

SAÚDE COMUNITÁRIA

37. A Saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis
ao seu pleno exercício. O dever do Estado de garantir a
saúde consiste:
A) Na  reformulação  e  execução  de  políticas
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de
doenças  e  de  outros  agravos  no  estabelecimento  de
condições que assegurem acesso universal e igualitário
às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção
e recuperação
B) Na  reformulação  e  execução  de  políticas  no
campo da saúde, priorizando as ações assistenciais
C) Na  reformulação  da  rede  hospitalar  e
ambulatorial especializada, para aumentar o acesso da
população  aos  serviços  de  referências,  priorizando  o
modelo  hospitalocêntrico,  que  tem maior  capacidade
de resolução dos problemas de saúde da população
D) Na reformulação da atenção básica,  por meio
da  Estratégia  Saúde  da  Família,  para  aumentar  o
acesso da população às ações de promoção de saúde e
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prevenção  de  doença,  em  detrimento  dos  serviços
especializados.

38. A Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, dispõe
sobre a  participação  da iniciativa  privada  no SUS.
Em relação a essa participação é correto afirmar que:
A)  Os  critérios  e  valores  para  a  remuneração  de
serviços  e  os  parâmetros  de  cobertura  assistencial
serão  estabelecidos  pela  direção  nacional  do  SUS,
aprovados no Conselho Nacional de Saúde
B)  Os  critérios  e  valores  para  a  remuneração  de
serviços  e  os  parâmetros  de  cobertura  assistencial
serão estabelecidos pela iniciativa privada 
C) Os serviços privados contratados determinarão as
normas  técnicas  e  administrativas  com  base  nos
princípios  e  diretrizes  do  SUS,  para  execução  das
suas ações de saúde
D)  O  SUS  poderá  recorrer  aos  serviços  ofertados
pela  iniciativa  privada,  quando  a  qualidade  dos
serviços da inciativa  privada for melhor  do que as
dos serviços públicos ofertados

39.  As  hepatites  virais  caracterizam-se  como  um
problema  de  saúde  pública  em  todo  o  mundo.
Estima-se  que  bilhões  de  indivíduos  tenham  sido
infectados  por  algum tipo  de  vírus  de  hepatite  em
algum momento de suas vidas. Diversos estudos já
comprovaram as formas de transmissão dos tipos de
hepatites infecciosas que afetam o ser humano. Sob
esse  prisma  de  acordo  com  Figueiredo  (2009),  é
sabido  que  a  principal  forma  de  transmissão  da
hepatite viral do tipo E corresponde à via:
A) transfusional
B) parenteral
C) oral-fecal
D) sexual

40.  Segundo  estabelece  o  Ministério  da  Saúde  no
Manual  de  Vacinação,  a  vacina  cuja  inativação
ocorre  rapidamente  quando  exposta  diretamente  a
raios solares é a:
A) DTP
B) BCG
C) Hib
D) febre amarela

41.  Segundo o  Ministério  da  Saúde,  em relação  à
vacina contra influenza é correto afirmar que:
A) Os eventos adversos mais comuns começam seis
a  doze  horas  após  a  vacinação  e  podem  persistir
durante um ou duas semanas.
B) Essa vacina está  contraindicada para indivíduos
imunocomprometidos. 

C)  A  vacina  contra  influenza  pode  ser  aplicada
simultaneamente com qualquer das outras vacinas do
Programa Nacional de Imunização.
D)  A vacinação  deve  ser  anual,  de  preferência  na
primavera, nas regiões de clima temperado.

42. O Ministério da Saúde (2010) é enfático ao afirmar
que a síndrome da imunodeficiência adquirida é uma
doença que representa um dos maiores problemas de
saúde  da  atualidade,  em  função  do  seu  caráter
pandêmico  e  de  sua  gravidade.  Desta  forma,  os
indivíduos  infectados  evoluem  para  uma  grave
disfunção do sistema imunológico,  o  que favorece  o
surgimento  de  doenças  oportunistas  causadas  por
fungos, tais como:
A) pneumocistose
B) micobacterioses
C) leucoencefalopatia multifocal progressiva
D) criptosporidiose

43.  Em  relação  ao  exame  clínico  de  um  paciente
suspeito  de  meningite,  Bare  &  Smeltzer  (2005)
descrevem  que  a  irritação  meníngea  provoca  sinais
característicos. Um desses sinais é positivo quando o
pescoço do paciente é flexionado e ocorre a flexão dos
joelhos e quadris;  e,  quando é empreendida a flexão
passiva do membro inferior de um lado, observa-se um
movimento  similar  no  membro  oposto.  A presença
dessas características é descrita como sinal positivo de:
A) Kernig
B) Brudzinski
C) Chvostek
D) Trousseau

44. No campo de atuação do SUS, a execução de ações
é de:
A) Saneamento  básico,  de  vigilância
epidemiológica, de ordenação da formação de recursos
humanos na área de saúde e de assistência terapêutica
integral, inclusive farmacêutica.
B) Saneamento  básico,  de  vigilância
epidemiológica, de ordenação da formação de recursos
humanos na área de saúde e de vigilância nutricional e
orientação alimentar.
C) Saneamento  básico,  de  vigilância
epidemiológica,  de  saúde  do  trabalhador  e  de
assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
D) Vigilância  sanitária,  de  vigilância
epidemiológica,  de  saúde  do  trabalhador  e  de
assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

 45.  Reforma Sanitária  Brasileira  foi um movimento
acadêmico, cujas proposições tinham como objetivo:
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A) Criar o Ministério da Educação e o Ministério
da Saúde, de acordo com a Liga Pró-Saneamento do
Brasil. 
B) Estender o direito à saúde a todos os cidadãos
com ações preventivas e/ou curativas em um sistema
descentralizado de saúde.
C) Garantir  a  universalização  progressiva  do
atendimento de saúde privada e irrestrita quanto aos
recursos mínimos para financiamento.
D) Promover  oposição  e  subversão  política  ao
governo militar brasileiro para extinção imediata do
Instituto Nacional de Previdência Social (INAMPS).

46. A taxa que expressa a frequência de casos novos
de uma determinada doença ou problema de saúde,
durante um período definido, numa população sob o
risco de desenvolver a doença, chama-se:
A) Incidência.
B) Coeficiente.
C) Epidemia.
D) Prevalência.

47.  A vigilância  epidemiológica  é  o  conjunto  de
atividades  que  permite  reunir  a  informação
indispensável para conhecer, a qualquer momento, o
comportamento ou história natural das doenças, bem
como detectar  ou prever  alterações  de seus  fatores
condicionantes.  As  ações  previstas  pela  vigilância
epidemiológica visam
A) Avaliar  o  impacto  que  as  tecnologias
provocam na saúde da população mais carente.
B) Obter  a  participação  da  comunidade  na
detecção dos problemas regionais de saúde.
C) Recomendar e adotar medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos.
D) Registrar  e  divulgar  a  descentralização  dos
serviços para os municípios.

48. Entre os princípios e as diretrizes do SUS, estão a
A) Centralização e a universalidade.
B) Participação da comunidade e a autonomia.
C) Universalidade e a integralidade.
D) Complexidade e a igualdade.

49. Analise abaixo algumas características do 
Sistema de Vigilância:

I. São úteis para a identificação de fatores de risco e 
das populações vulneráveis à exposição ao risco, de 
forma a tornar mais efetivas as medidas de controle.

II. Os sistemas de vigilância apresentam três 
componentes:

• coleta de dados.
• análise.
• ampla distribuição das informações analisadas a 
todos que delas necessitem tomar conhecimento.

III. Os sistemas de vigilância de específicos eventos 
adversos à saúde incluem o acompanhamento dos 
respectivos programas de controle com o objetivo de 
avaliar o impacto deles decorrente.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) I, III
B) I, II, III
C) II, III
D) I, II

50. Num programa de saúde contra o uso de drogas,
voltado  para  indivíduos  que  já  são  dependentes,  são
desenvolvidas ações que incluem diagnóstico precoce,
tratamento imediato e limitação da incapacidade. Essas
medidas são classificadas como:
A) Promoção à saúde.
B) Prevenção primária.
C) Prevenção secundária.
D) Prevenção terciária.

51. A expressão de que todos têm o mesmo direito de
obter  as  ações  e  os  serviços  de  saúde  de  que
necessitam,  independentemente  da  complexidade,
custo e natureza dos serviços envolvidos, diz respeito
à:
A) Universalidade.
B) Hierarquização.
C) Integralidade.
D) Acessibilidade.

52. Assinale a alternativa correta acerca do Núcleo de
Atenção  à  Saúde  da  Família  (NASF),  criado  para
apoiar e fortalecer a Estratégia de Saúde da Família.
A) O  NASF  constitui-se  a  porta  de  entrada  do
sistema de saúde para priorizar a atenção primária.
B) O  NASF  1  deverá  ser  composto  por,  no
mínimo, cinco profissionais de nível superior.
C) O NASF 2 pode ser composto pelos seguintes
profissionais:  médico  acupunturista,  assistente  social,
professor  de  educação  física,  farmacêutico,
fisioterapeuta,  fonoaudiólogo,  médico  ginecologista,
médico  homeopata,  nutricionista,  médico  pediatra,
psicólogo, médico psiquiatra e terapeuta ocupacional.
D) Somente os municípios que tenham densidade
populacional  abaixo  de  dez  mil  habitantes  por
quilômetro  quadrado,  de  acordo  com  os  dados  da
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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(IBGE), ano-base 2007, poderão implantar o NASF
2.

53. O envelhecimento populacional é um fenômeno
observado no Brasil  nas últimas décadas,  resultado
da queda das taxas de mortalidade e de natalidade,
gerando grande desafio  para  os  serviços  de  saúde,
que é o de assistir essa parcela crescente e peculiar
da  população.  Em  relação  às  modificações
anatômicas  e  funcionais  do  idoso,  observa-se  o
seguinte:
A) Diminuição  e  redistribuição  da  gordura
corporal, que se acumula nos omentos, nos lóbulos
das orelhas, nas regiões paracardíacas e perirrenais.
B) Preservação do peso e do volume do cérebro,
porém  com  perda  neuronal,  diminuição  dos
neurotransmissores  e  da  velocidade  de  condução
nervosa.
C) Perda  de  tecido  ósseo,  com  diminuição  da
espessura do osso compacto e aumento das lâminas
do osso trabecular.
D) Diminuição  da  espessura  e  da  elasticidade
das camadas da pele,  gerando flacidez em algumas
regiões, porém, pode ocorrer, em outras, aumento da
espessura e acentuação do quadriculado normal.

54. No capítulo do sigilo profissional, no Código de
Ética Médica, diz-se que é vedado ao médico revelar
conhecimento  em  virtude  do  exercício  de  sua
profissão, contudo essa proibição deixará de existir
A) Se o fato for de conhecimento público.
B) Com o falecimento do paciente.
C) Quando o médico depuser como testemunha.
D) Quando  o  sigilo  for  relacionado  a  paciente
menor  de  idade  e  a  não  revelação  possa  acarretar
dano ao paciente.

CIRURGIA

55.  Um  paciente  procura  o  cirurgião,  dois  anos
depois  de  uma  colecistectomia  videolaparoscópica,
com  icterícia.  Refere  dois  episódios  semelhantes
nesse intervalo. A hipótese mais provável é:
A) Estenose cicatricial
B) Colangite esclerosante
C) Oddite secundária
D) Cálculo residual

56. Paciente feminina, 40 anos, do lar, 5 filhos, chega
à  emergência  com  quadro  de  dor  abdominal  e
vômitos há 10hs. Refere que tem sentido a mesma
dor  há  6  anos,  “no  lado  direito  que  vai  para  as

costas”, sempre que come alimentos gordurosos, mas
que  desta  vez  não  melhorou  com  Buscopam®  que
tomou em casa, como geralmente acontecia. Ao exame
obesa,  em BEG,  eupneica,  afebril,  com FC=80bpm.
Abdome com discreta  distensão e dor à palpação do
hipocôndrio  D.  Sobre  o  caso  acima  assinale  a
alternativa incorreta:
A) Pelas  características  da  paciente  (mulher,  40
anos,  multípara,  obesa) e o tipo de dor,  ela deve ter
colelitíase
B) A pesquisa do sinal de Murphy pode ajudar na
diferenciação entre colecistite ou cólica biliar
C) O  tratamento  é  cirúrgico  e  pode  ser  eletivo,
exceto  quando  há  perfuração,  empiema  ou  outras
complicações
D) A  videolaparoscopia  pode  ser  utilizada,
diminuindo  a  morbidade  e  o  tempo  de  internação
hospitalar

57. No triângulo de hasselbach, ocorrem as hérnias:
A) Inguinal
B) Femural
C) Spiegel
D) Umbilical

58. Assinale a opção que corresponde ao fator de risco
que prejudica a sobrevida dos pacientes na pancreatite
aguda:
A) Leucopenia no momento da admissão
B) Idade inferior a 55 anos
C) Proteína C reativa maior que 150 mg/dl
D) Hipercolesterolemia

59.  Pacientes  admitidos  com  pancreatite  aguda
costumam apresentar dor abdominal muito intensa que
impede a realização de exame físico adequado. Nesses
casos, adiar o início da analgesia, além de não ajudar
no  diagnóstico,  pode  levar  o  paciente  a  estresse  e
sofrimento.  Diante  desse  quadro,  o  analgésico  de
escolha para aliviar a dor abdominal seria:
A) Morfina
B) Dipirona
C) Prednisona
D) Paracetamol

60.  No  Acompanhamento  clínico  de  pacientes  com
pancreatite,  os  fatores  prognósticos  de  Ranson  são
ainda  muito  utilizados.  Indique  o  critério  de  vital
interesse a ser observado durante as primeiras 48 horas
do acompanhamento:
A) Tomografia computadorizada
B) Dosagem sérica da amilase
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C) Sequestro de líquidos estimados em mais de
seis litros
D) Dosagens repetidas de eletrólitos séricos

61. A equimose que aparece nos flancos uma a duas
semanas após o início dos sintomas na pancreatite é
chamado de sinal de:
A) Grey turner
B) Cullen
C) Weiss
D) Courvoisier

62. Paciente  de 17 anos,  feminina,  foi  atendida no
ambulatório  de  coloproctologia  com  queixas  de
eliminação de sangue nas fezes há dois meses.  Ao
exame clínico  encontrava-se  em BEG, corada,  e  o
exame  proctológico  evidenciou  a  presença  de
múltiplos pólipos pequenos, sésseis e pediculados em
reto sigmóide. Relata que o pai faleceu com câncer
de  reto  aos  38  anos  e  tem  dois  tios  que  foram
operados  devido  a  tumores  de  intestino.  A
colonoscopia evidenciou polipose múltipla em todo
cólon e reto, o laudo histopatológico foi adenomas. A
hipótese diagnóstica mais provável é: 
A) Síndrome de Lynch 
B) Polipose juvenil 
C) Síndrome de Peutz-Jeghers 
D) Polipose adenomatosa familiar

63.  A  hemorragia  digestiva  alta  (HDA)  é  uma
situação  de  alta  mortalidade  que  exige  tratamento
imediato.  Em  relação  ao  tratamento  da  HDA,  é
correto afirmar:
A) Em  pacientes  estáveis  com  HDA  não-
varicosa,  a falha inicial  do tratamento  endoscópico
indica tratamento cirúrgico. 
B) Nas  HDA  não-varicosas,  a  magnitude  do
sangramento está diretamente ligada à etiologia.
C) O emprego de inibidores de bomba protônica
(IBP) na HDA por úlcera péptica  pode ser feito por
via oral, em dose dobrada. 
D) O emprego de somatostatina  ou octreotídeo
tem efeitos benéficos na HDA por úlcera péptica.

64.  Um  portador  de  hemorroidas  internas  com
prolapso visível que requer redução manual deve ser
tratado com:
A) Escleroterapia
B) Fotocoagulação
C) Eletrocauterização
D) Ligadura elástica ou cirúrgica 

65.  Em relação à fissura anal  são feitas  as seguintes
assertivas:
I. A localização mais comum é na comissura posterior
do ânus;
II.  Em  pacientes  com  essa  patologia,  observa-se
hipertonia esfincteriana à custa do esfíncter interno;
III. O uso de nitratos e bloqueadores de canais de Ca2+
tópicos pode produzir cicatrização da fissura.
Está/Estão correta(s) a(s) afirmativa(s):
A) I, apenas
B) II, apenas
C) I, II, III
D) I e III, apenas

66. Para um dono de um bar suburbano, a saúde estava
sempre em segundo plano. Ele ficava de pé por horas,
estava acima do peso ideal e era constipado crônico.
Em um domingo, duas hemorroidas internas causaram-
lhe inabitual incômodo e algo constrangedor. Ele foi a
clínica perto de sua casa. O chefe de plantão escreveu
na papeleta que se tratava de um caso grau II, o que
denota a (s) seguinte (s) característica (s) para os vasos
hemorroidários: 
A) Rompem-se se houve liberação de cíbalos
B) Ficam  confinas  ao  introito  anal,  mas  podem
trombosar
C) Sangram  apenas  na  vigência  de  processo
inflamatório agudo
D) Sofrem  prolapso  com  esforços,  porém,  se
reduzem espontaneamente

67. Paciente feminina, 30 anos, procurou seu médico
com  queixas  de  rubor  em  região  cervical  e  face  e
episódios diarreicos. Foi tratada sintomaticamente por
30  dias  e  durante  o  acompanhamento  desenvolveu,
ainda, episódios de broncoespasmo acompanhando os
sintomas  anteriores  que persistiam,  e  emagrecimento
de 5 kg. Foram solicitados hemograma e Rx de tórax,
sem  alterações  em  seus  resultados.  Evoluiu  com
quadro  de  constipação  e  distensão  abdominal
acentuada.  Realizou então RX de abdome agudo que
demonstrou  alças  do  intestino  delgado  dilatadas  e
níveis hidroaéreos. A alternativa que contém o exame
que confirma o diagnóstico mais provável da paciente
é:
A) Cível urinário de ácido 5-hidroxiindolacético
B) Enema opaco 
C) Lavado brônquico por fibroncoscopia 
D) Colonoscopia 

68.  A droga  utilizada  com  eficiência  no  tratamento
sistêmico do hepatocarcinoma é: 
A) Cisplatina 
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B) Sorafenibe 
C) Gencitabina 
D) Irinotecam

69. Homem, 22 anos, acidente de moto (derrapagem
com queda) é trazido ao PS pelo SAMU imobilizado
em prancha longa, colar cervical e contenção lateral.
Após  avaliação  clínica  inicial,  sua  PA é  120x70
mmHg,  FC  é  82  e  sua  saturação  é  98%  em  ar
ambiente. Não apresenta dor ou hipersensibilidade da
coluna  e  tão  pouco  déficit  neurológico.  Usava
capacete e não perdeu a consciência. Nega ingesta de
bebida  alcoólica.  Em  relação  à  coluna  cervical,  o
próximo passo é: 
A) RX anterior
B) RX anterior e lateral
C) Tomografia computadorizada
D) Retirar a imobilização.

70.  Quanto  ao  traumatismo  de  coluna  é
INCORRETO afirmar que: 
A) As  fraturas  mais  comumente  despercebidas
ocorrem nos níveis C1, C2 e C7.
B) Se  assume  que  todo  paciente  apresenta
coluna instável até que se prove o contrário.
C) Pacientes  com  queixas  contínuas  de  dor
relacionadas  à  coluna  devem  ser  mediados  com
analgésicos  potentes  para  impedir  o  choque
neurogênico.
D) Havendo dúvida a cerca da lesão, o cirurgião
de coluna deve ser chamado para avaliar o paciente.

71. Dentre os pacientes com indicação de cirurgia na
doença  ulcerosa  péptica,  qual  das  situações  abaixo
relacionadas apresenta a  principal causa de óbito?
A) Úlcera duodenal perfurada.
B) Úlcera gástrica perfurada.
C) Obstrução pilórica. 
D) Úlcera duodenal sangrante.

72. Vagotomia a qual preserva a inervação antral e
pilórica do estômago:
A) Vagotomia troncular
B) Vagotomia seletiva
C) Vagotomia superseletiva
D) Vagotomia de Grassi

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

73.  Uma  secundigesta  de  23  anos  é  exposta  à
varicela  no  último  mês  de  gestação  Ela  não  tem
história anterior desta virose. Recomenda-se:
A) Vacina da varicela dentro de 24h;

B) Administração de vacina e aciclovir;
C) Administração  imediata  de  VZIG
(imunoglobulina varicela-zoster) e aciclovir;
D) Teste  sorológico  imediato  para  varicela  e  se
resultado negativo, administrar VZIG.

74. Primigesta, 26 anos, Rh negativo, no curso da 28a

semana de gestação, apresenta metrorragia de regular
intensidade.  À ultrassonografia,  observa-se feto vivo,
sem  hidropsia  e  placenta  prévia  oclusiva  parcial.  A
paciente não realizou pré-natal e desconhece o Rh e o
paradeiro  do  parceiro.  A melhor  conduta  no  caso  é
fazer:
A) Teste de Coombs direto
B) Teste de Kleihauer-Betke, em caso de resultado
negativo, aplicar imunoglobulina anti-Rh
C) Teste  de  Coombs  indireto,  se  resultado
negativo, aplicar imunoglobulina anti-Rh na gestante
D) Espectrofotometria do líquido amniótico

75. O teste de avidez em IgG pode ser utilizado para
definir a necessidade de tratamento durante a gestação,
com o objetivo de reduzir a transmissão vertical para:
A) Hepatite B.
B) Sífilis.
C) Hepatite C.
D) Toxoplasmose.

76. Carlota procurou a unidade básica de saúde para
iniciar  o pré-natal,  sendo encaminhada para consulta
de enfermagem e relatou que sua última menstruação
teve  5  dias  de  duração,  tendo  o  último  dia  em
10/03/2015. A data provável em que o parto ocorreu,
baseado na regra de Naegele:
A) 17/12/2015. 
B) 13/12/2015
C) 19/12/2015. 
D) 11/12/2015. 

77.  Em  relação  ao  PLANEJAMENTO  FAMILIAR
marque a alternativa CORRETA:
A)  Os  contraceptivos  orais  combinados  são
contraindicados em pacientes com história de doença
benigna  de mamas  ou história  familiar  de câncer  de
mama;
B) Anotação da tabelinha e a temperatura basal são os
únicos métodos naturais de contracepção com base na
percepção de fertilidade;
C) O adesivo de contraceptivo transdérmico deve ser
trocado  1  vez  por  mês  seguido  de  uma  semana  de
pausa (sem adesivo);
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D)  A náusea  é  o  efeito  colateral  mais  comum  de
contraceptivo  oral  usado  para  a  contracepção  de
emergência.

78.  Em relação  ao  DIU (Dispositivo  IntraUterino)
marque a alternativa ERRADA:
A) É rotina fazer triagem para DSTs (ex. gonorreia e
Chlamydia) antes da inserção deste método;  
B) O DIU é o método de contracepção reversível que
possui  maior  taxa  de  continuação  em  1  ano,  isto
porque a descontinuação necessita de uma consulta
em  uma  instalação  médica  ambulatorial  para
descontinuar o uso. 
C)  O DIU deve  ser  inserido  no  período  pós-parto
dentro dos primeiros 10 minutos após a remoção da
placenta, ou em 6 a 8 semanas. 
D) Na inserção e nos primeiros 3 meses de uso do
DIU está o maior risco de DIP (Doença Inflamatória
Pélvica).

79.  Qual  das  pacientes  a  seguir  pode receber  com
segurança  Anticoncepcionais  Orais  Hormonais
combinados? 
A) Mulher de 35 anos com diabetes com problemas
circulatórios periféricos
B) Mulher 37 anos tabagista.
C)  Mulher  de  25  anos  com  cefaleia  tensional
persistente.
D) Mulher 30 anos cuja PA 160x90 mmHg. 

80.  Características  associadas  com  MOLA
HIDATIFORME  incluem  todas  as  características
seguintes, EXCETO:
A) Hipertensão
B) Hipotireoidismo
C) Cistos teca-luteínicos
D) Cistos funcionais bilaterais dos ovários

81. Menina de 14 anos é trazida ao seu consultório
pela  mãe por  apresentar  desenvolvimento  mamário
assimétrico.  Ao  exame  físico  nota-se  que  a  mama
direita  é  cerca  de  2  vezes  maior  que  a  esquerda,
ambas em estágio de Tanner 3. Qual deve ser a sua
conduta?
A) Reduzir a mama direita. 
B) Indicar implante de mama esquerda.
C) Análogo de GnRH. 
D) Expectante. 

82. Mulher assintomática de 45 anos traz exames de
imagem  com  cisto  com  septos  finos  em  mama
direita, medindo 1,0 cm. Qual a sua conduta? 
A) Manter rastreamento normal. 

B) PAAF. 
C)  Biópsia  percutânea  com  agulha  grossa
(core/trocarte). 
D) Exérese cirúrgica.

83.  Gestante  com 8 semanas de Idade Gestacional  é
diagnosticada  com  carcinoma  invasivo  de  mama,
compatível com subtipo Her-2 e metástase cerebral. Há
1 dia apresenta cefaleia intensa associada a alterações
de nível de consciência e anisocoria. Dentre as abaixo,
qual a conduta recomendada neste momento? 
A) Trastuzumabe. 
B) Quimioterapia com taxano e trastuzumabe.
C) Radioterapia de SNC. 
D) Lapatinibe.

84.  Paciente  de  55  anos,  menopausada,  realizou  sua
primeira  mamografia  que  evidenciou  um  foco  de
microcalcificações  de  0,6  cm  no  QSL  (quadrante
superior lateral)  da mama esquerda, classificado com
BI-RADS  4a.  Foi  realizada  biópsia  de  fragmento
vácuo-assistida  (Mamotomia),  com retirada  total  das
microcalcificações, confirmada com a mamografia de
controle.  O  anatomopatológico  evidenciou:  Lesões
fibroepiteliais  sem  atipias,  sugestivo  de  alterações
fibroadenomatóides, associadas com hiperplasia ductal
usual  e  hiperplasia  pseudoangiomatosa  do  estroma
(PASH)  comprometendo  as  margens.  Qual  a  sua
conduta? 
A) Ressecção cirúrgica com marcação prévia.
B) Rotina da idade. 
C) Ressecção  cirúrgica  com  marcação  prévia  e
radioterapia. 
D) Ressecção  cirúrgica  com  marcação  prévia  e
radioterapia seguido de tamoxifeno. 

85. O principal fator de risco para o câncer de mama
no homem é:
A) Mutação no BRCA 2. 
B) Ginecomastia. 
C) Mutação no BRCA 1.
D) Síndrome de Klinefelter.

86. Ana Cristina encontra-se com atraso menstrual de
15  dias.  Comparece  a  UBS  para  avaliação  médica.
Apresenta náuseas e vômitos. Realiza teste rápido de
gestação e recebe resultado positivo. Podemos afirmar:
A) Ana Cristina com certeza encontra-se grávida.
B)  Pra  diagnóstico  de  certeza  de  gravidez  o
profissional avaliador terá que identificar: presença de
batimentos  cardiofetais,  detecção  de  movimentação
fetal  e/ou  delineamento  da  gestação  por  meio  da
USG/Ecografia Obstétrica
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C) Para  afirmarmos  que,  com certeza,  há gestação
devemos repetir o teste rápido
D) Podemos concluir  que há  gestação apenas  com
pesquisa de Beta HCG sérico

87.  Ao  confirmarmos  a  gestação  de  Ana  Cristina
(classificada  como  gestação  de  risco  habitual),
devemos, ao final da consulta, solicitar os seguintes
exames (segundo rotina do Ministério da Saúde):
A) Classificação sanguínea ABO e Rh, glicemia de
jejum, teste rápido de sífilis,  VDRL, HIV/anti HIV
teste rápido, HBsAg, Sorologia para Toxoplasmose,
Hemograma,  Sumário  e  cultura  de  Urina  e
eletroforese de hemoglobina
B) Classificação sanguínea ABO e Rh, glicemia de
jejum, teste rápido de sífilis,  VDRL, HIV/anti HIV
teste rápido, HBsAg, Sorologia para Toxoplasmose,
Hemograma, Sumário e cultura de Urina 
C) Classificação sanguínea ABO e Rh, glicemia de
jejum, teste rápido de sífilis,  VDRL, HIV/anti HIV
teste  rápido,  HBsAg,  anti  HCV,  Sorologia  para
Toxoplasmose,  Hemograma,  Sumário  e  cultura  de
Urina
D) Classificação sanguínea ABO e Rh, glicemia de
jejum, teste rápido de sífilis,  VDRL, HIV/anti HIV
teste rápido, HBsAg, Sorologia para Toxoplasmose,
Sorologia  para  Citomegalovírus,  Hemograma,
Sumário  e  cultura  de  Urina  e  eletroforese  de
hemoglobina.

88.  Na  avaliação  da  imunização  de  Ana  Cristina,
após confirmação da gestação, encontramos em seu
cartão de vacinal a seguinte situação: 
• Esquema vacinal completo DPT na infância.
Ausência de reforços.
• Imunização para Influenza realizada há dois
anos.
• Sem registro de imunização para hepatite B.
• Sem registro de imunização para rubéola.

Devemos recomendar (segundo rotina do MS):
A) Vacina para Influenza, dTpa na 20ª semana.
B)  Vacina  para  Influenza,  dTpa  na  20ª  semana  e
iniciar esquema para hepatite B E Rubéola
C) Vacina para Influenza,  reforço com dT e iniciar
esquema para hepatite B.
D)  Vacina  para  Influenza,  dTpa  na  20ª  semana  e
iniciar esquema para hepatite B

89.  Na  34ª  semana  de  gestação  de  Ana  Cristina,
devemos solicitar  os seguintes exames laboratoriais
(segundo rotina do MS):

A) Hemograma,  coombs  indireto  (se  seu  Rh  for
negativo),  ferritina,  glicemia  de  jejum,  sumário  e
cultura  de  urina,  teste  rápido  para  sífilis  ou  VDRL,
teste rápido para HIV ou sorologia (anti HIV), HBSAg
e Toxoplasmose IGG e IGM (se há susceptibilidade), 
B) Hemograma,  coombs  indireto  (se  seu  Rh  for
negativo),  glicemia  de  jejum,  sumário  e  cultura  de
urina, teste rápido para sífilis ou VDRL, teste rápido
para  HIV  ou  sorologia  (anti  HIV),  HBSAg  e
Toxoplasmose IGG e IGM (se há susceptibilidade), 
C) Hemograma,  coombs  indireto  (se  seu  Rh  for
negativo),  glicemia de jejum, sumário de urina, teste
rápido para sífilis ou VDRL, teste rápido para HIV ou
sorologia (anti HIV), HBSAg e Toxoplasmose IGG e
IGM (se há susceptibilidade), 
D) Hemograma,  coombs  indireto  (se  seu  Rh  for
negativo),  glicemia  de  jejum,  sumário  e  cultura  de
urina, teste rápido para sífilis ou VDRL, teste rápido
para HIV ou sorologia (anti HIV) e Toxoplasmose IGG
e IGM (se há susceptibilidade), 

90.  De  acordo  com  as  Diretrizes  Brasileiras  para  o
Rastreamento  do  Câncer  do  Colo  do  Útero,  INCA
2016, podemos afirmar EXCETO:
A) O  exame  citológico  deverá  ser  realizado  em
mulheres entre 25 e 60 anos de idade, uma vez por ano
e,  após  2  exames  consecutivos  negativos,  a  cada  3
anos.
B) O  achado  de  células  escamosas  atípicas  de
significado indeterminado (ASCUS) em mulheres com
idade de 30 anos ou mais indica repetir citologia em 6
meses.
C) O  achado  de  células  glandulares  atípicas  de
significado  indeterminado  (AGC),  independente  da
idade, indica encaminhar para colposcopia.
D) O  achado  de  células  escamosas  atípicas  de
significado indeterminado (ASCUS) em mulheres com
menos de 25 anos de idade indica repetir citologia em
12 meses.
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