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QUESTÃO 01  

Um interno de Medicina se contamina 

com material biológico ao acompanhar seu pre-

ceptor em uma cirurgia geral. O estudante reali-

zava uma sutura, com supervisão, quando uma 

quantidade de sangue espirrou na direção de seu 

rosto, contaminando seus olhos. Ele ficou deses-

perado e sem saber o que fazer.  

Considere a situação apresentada sob a 

ótica da Norma Regulamentadora no 32, do Mi-

nistério do Trabalho e assinale a alternativa cor-

reta: 

 

A (  ) O Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO) deve conter a 

identificação dos riscos biológicos mais 

prováveis, como por exemplo transmissi-

bilidade, patogenicidade e virulência do 

agente. 

B (  ) O estudante se contaminou por não estar 

utilizando óculos de proteção, um equipa-

mento de proteção individual (EPI), cujo 

fornecimento é obrigação do empregador.  

C (  ) A relação dos estabelecimentos de saúde 

que podem prestar assistência ao trabalha-

dor/estudante que se acidentar deve estar 

prevista no Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais (PPRA). 

D (  ) A NR 32 tem por finalidade estabelecer as 

diretrizes básicas para medidas de prote-

ção à segurança e à saúde dos trabalhado-

res dos serviços de saúde; logo, não se 

aplica a casos que envolvam estudantes. 

 

 

QUESTÃO 02  

Em um paciente com quadro de abdome 

agudo, o exame radiológico simples abdominal 

apresenta a imagem de uma camada de ar inter-

posta entre o fígado e o diafragma. O exame fí-

sico da região mostra o Sinal de Jobert positivo.  

Esse achado indica que condição? Assi-

nale a alternativa correta: 

 

A (  ) Hemorragia abdominal. 

B (  ) Perfuração de víscera oca. 

C (  ) Abdome agudo inflamatório.  

D (  ) Torção intestinal. 

 

 

 

QUESTÃO 03 

Paciente de 23 anos, feminina, branca, 

procura assistência médica, pois há 20 dias vem 

apresentando febre diária (38,3oC) acompa-

nhada de calafrios, mal-estar geral, inapetência 

e adinamia. O exame físico realizado pelo plan-

tonista demonstra: temperatura axilar de 38,8oC, 

petéquias nas regiões plantares e palmares, um 

nódulo de Osler em indicador direito, hemorra-

gia conjuntival. A paciente possui inúmeras 

marcas de agulhas em membros superiores (pa-

ciente então relata ser usuária de drogas intrave-

nosas).  

Considere essa descrição e aponte, dentre 

as alternativas a seguir, a hipótese diagnóstica 

do plantonista e os exames a serem solicitados 

para confirmá-la: 

 

A (  ) Endocardite infecciosa; ecocardiograma e 

hemocultura. 

B (   ) Endocardite infecciosa; cintilografia e pro-

teína C reativa. 

C (  ) Embolia pulmonar; proteína C reativa e 

cintilografia. 

D (  ) Embolia pulmonar; ecocardiograma e he-

mocultura. 

 

 

QUESTÃO 04 

A gestante portadora de tuberculose pul-

monar apresenta-se como um grande desafio aos 

serviços de saúde, devido à vulnerabilidade da 

condição gestacional, agravada pela doença.   

Assim, entendemos que 

 

A (  ) o tratamento de tuberculose é importante 

para a mãe gestante, porém não diminui o 

risco de transmissão ao feto, ao RN e aos 

que coabitam na mesma residência.  

B (  ) os medicamentos antituberculose passam 

em pequenas quantidades pelo leite ma-

terno; por isso, a importância do seu uso 

seguro durante a amamentação. 

C (  ) para a mãe, mesmo portadora de tubercu-

lose e com mastite tuberculosa, não está 

contraindicada a amamentação. 

D (  ) o esquema básico pode ser administrado 

nas doses habituais para gestantes e, 

mesmo considerado o risco de toxicidade 

neurológica ao feto atribuído à isoniazida, 

não se interrompe seu uso. 
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QUESTÃO 05  

Durante a visita de alojamento conjunto, o 

médico examinou um Recém-Nascido (RN) de 

parto normal a termo, pesando 3.300 g. A mãe 

relatara preocupação com a cabeça do filho. Ao 

exame físico da cabeça do RN, foi encontrado 

no couro cabeludo um abaulamento abrangendo 

os ossos do alto da cabeça, que à palpação era 

depressível. O pediatra explicou que esse sinal 

costuma desaparecer nos primeiros meses de 

vida. Assim, a mãe ficou mais tranquila.   

Assinale a alternativa correta em relação 

ao sinal encontrado no exame físico do RN: 

  

A (  ) Hemangioma.  

B (  ) Craniotabes. 

C (  ) Bossa serossanguínea. 

D (  ) Céfalo-hematoma. 

 

 

QUESTÃO 06  

A síndrome dos ovários policísticos (SOP) 

é o transtorno endocrinológico mais comum das 

mulheres em idade reprodutiva. Do ponto de 

vista histológico, os ovários policísticos apre-

sentam aumento de volume, do número de folí-

culos, da espessura estromal cortical e de ninhos 

de células hilares. Muitas dessas alterações po-

dem ser observadas por ultrassonografia.  

Os critérios ecográficos de Rotterdan para 

o diagnóstico de SOP incluem 

 

A (  ) volume ovariano ≥ 10 cm3, uni ou bilateral. 

B (  ) volume ovariano ≥ 5 cm3, bilateral. 

C (  ) presença de múltiplos cistos ovarianos com 

diâmetro maior que 2 cm. 

D (  ) estroma ovariano hipoecoico. 

 

 

QUESTÃO 07  

Os acidentes com escorpiões têm grande 

importância entre os acidentes por animais pe-

çonhentos, seja pela incidência, seja pela gravi-

dade dos casos, principalmente em crianças 

menores de 7 anos. Leia a notícia a seguir, do dia 

28 de novembro de 2019, veiculada no Portal G1 

Goiás: 

“Um menino de um ano e 10 meses morreu na 

manhã de quarta-feira (27), no Hospital de Doenças 

Tropicais (HDT), em Goiânia, após complicações 

causadas pela picada de um escorpião. Segundo a 

unidade de saúde, o bebê teve uma parada cardior-

respiratória. O hospital informou, em nota, que o in-

cidente aconteceu em Panamá, cidade da região 

Oeste de Goiás, onde a família do bebê mora. Ele foi 

picado na perna direita.” 

Sobre acidentes por animais peçonhentos, 

assinale a alternativa correta:  

 

A (  ) No escorpionismo, o tempo entre o aci-

dente e o início de manifestações sistêmi-

cas graves é relativamente mais longo do 

que nos acidentes ofídicos. 

B (  ) A administração dos antivenenos pode cau-

sar reações adversas precoces ou tardias, o 

que recomenda a realização prévia de tes-

tes de sensibilidade cutânea.  

C (  ) A maioria dos casos de picadas por escor-

pião tem evolução benigna, e casos graves 

e óbitos são mais frequentes em crianças 

menores de 10 anos. 

D (  ) Os casos mais graves, que evoluem para 

óbito, são causados pela espécie de escor-

pião Tityus bahiensis (escorpião-marrom). 

 

 

QUESTÃO 08  

Ascite corresponde ao acúmulo de líquido 

na cavidade abdominal. Suas causas mais fre-

quentes são hepáticas, cardiocirculatórias, re-

nais, inflamatórias e neoplásicas. Quanto ao 

volume do líquido acumulado, é classificada em 

ascite de pequeno, médio e grande volume.  

Marque a alternativa que corretamente 

aponta o método ideal para a pesquisa de pe-

queno volume de ascite: 

  

A (  ) Ultrassonografia de abdome. 

B (  ) Percussão por piparote. 

C (  ) Pesquisa dos semicírculos de Skoda. 

D (  ) Punção abdominal. 

 

 

QUESTÃO 09 

Paciente de 45 anos, feminina, branca, 

hospitalizada devido a correção de fratura de 

quadril direito (acidente automobilístico). É dia-

bética e hipertensa em uso de glicazida e losar-

tana para controle das patologias. Evoluía até 

então sem qualquer alteração, quando, durante a 
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noite, apresentou subitamente, dispneia, taqui-

pneia, dor torácica importante e tosse com leves 

rajas de sangue.  

Assinale a alternativa que, de acordo com 

esse quadro clínico, aponta o provável diagnós-

tico da paciente, bem como o exame a ser soli-

citado para o confirmar: 

 

A (  ) Pneumonia; radiografia de tórax. 

B (  ) Síndrome coronariana aguda; eletrocardi-

ograma/enzimas cardíacas. 

C (  ) Embolia pulmonar; angiografia pulmonar 

por tomografia. 

D (  ) Fratura de costelas; radiografia de arcos 

costais. 

 

 

QUESTÃO 10 

Consideram-se critérios de alta hospitalar 

nos casos de dengue  

 

A (  ) a estabilização hemodinâmica nas 24 ho-

ras, com ausência de febre por 24 horas e 

melhora do quadro clínico. 

B (  ) a ausência de febre por 24 horas, hemató-

crito normal e plaquetas em elevação e 

acima de 50 mil/mm3. 

C (  ) a estabilização hemodinâmica durante 48 

horas e ausência de febre por 48 horas, 

melhora visível do quadro clínico, hema-

tócrito normal e estável por 24 horas e pla-

quetas com elevação e acima de 50 

mil/mm3. 

D (  ) a estabilização hemodinâmica durante 72 

horas e ausência de febre por 48 horas, 

melhora visível do quadro clínico, hema-

tócrito normal e estável por 48 horas e pla-

quetas com elevação e acima de 100 

mil/mm3. 

 

 

QUESTÃO 11  

Mãe relata ao pediatra uma preocupação 

com o seu leite, pois é primípara e não tem ex-

periência. Conversara com a vizinha e sua irmã 

para tomar opinião. Elas falaram que seu leite é 

fraco. Entretanto, não confia muito nelas, por-

que elas não amantaram por muito tempo seus 

filhos.  

Assinale a alternativa que apresenta a res-

posta correta sobre o leite materno: 

A (  ) O médico explica que a cor do leite varia 

ao longo de uma mamada e também com 

a dieta da mãe. O leite do início da ma-

mada, o chamado leite anterior, tem as-

pecto semelhante ao da água de coco, 

devido a seu alto teor de água; é muito rico 

em anticorpos.  

B (  ) O médico explica que a cor do leite varia 

ao longo de uma mamada e também com 

a dieta da mãe. O leite do meio da mamada 

tem uma coloração amarelada transpa-

rente, conferida pela caseína.  

C (  ) O médico explica que a cor do leite varia 

ao longo de uma mamada e também com 

a dieta da mãe. O leite do final da mamada, 

o chamado leite posterior, é mais claro, em 

virtude da menor concentração de energia, 

porque está no final da mamada. 

D (  ) O médico explica que a cor do leite varia 

ao longo de uma mamada e também com 

a dieta da mãe. O leite do final da mamada, 

o chamado leite posterior, é mais claro, es-

branquiçado em virtude da maior concen-

tração de betacaroteno, pigmento liposso-

lúvel presente em vegetais, proveniente da 

dieta da mãe.  

 

 

QUESTÃO 12 

O Papiloma Vírus Humano (HPV) é um 

DNA-vírus de dupla hélice simples que infecta 

principalmente as células epiteliais escamosas e 

metaplásicas. Os tipos e subtipos de HPV são 

classificados em função do grau de homologia 

genética. Sabe-se que esse agente viral está en-

volvido na gênese do câncer do colo uterino.  

Assinale a alternativa que apresenta a res-

posta correta sobre a ação desse vírus no corpo 

humano: 

 

A (  ) Todos os sorotipos de HPV são considera-

dos de alto risco. 

B (   ) Apenas os sorotipos 7 e 9 são considerados 

de alto risco e, por isso, foram desenvolvi-

das vacinas específicas para eles. 

C (  ) Os sorotipos 6 e 11 causam verrugas geni-

tais.  

D (  ) A maioria das mulheres infectadas pelo 

HPV desenvolverá câncer de colo uterino 

ao longo da sua vida. 
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QUESTÃO 13 

Paciente de 32 anos, sexo masculino, com 

história de alterações do perfil lipídico e diabe-

tes, passou apresentar feridas infectadas nos 

membros inferiores de difícil cicatrização há vá-

rios meses. Na última semana, desenvolveu qua-

dro infeccioso com febre e alterações do nível de 

consciência.  

Deu entrada no pronto-socorro do Hospi-

tal de Infectologia com suspeita de meningite 

bacteriana, confirmada por exames laboratori-

ais, e veio a óbito.  

Assinale a alternativa que apresenta a cor-

reta causa básica do óbito: 

 

A (   ) Meningite bacteriana. 

B (   ) Síndrome infecciosa aguda. 

C (  ) Septicemia em consequência das feridas 

infectadas. 

D (   ) Diabetes. 

 

 

QUESTÃO 14  

Um paciente do sexo masculino, de 56 

anos, apresenta dor em andar superior do ab-

dome há 2 meses, de intensidade 6 em 10, com 

irradiação para o dorso, acompanhada de sensa-

ção de plenitude, inapetência, náuseas e emagre-

cimento de 4 kg no período. Refere que há uma 

semana apresenta pele e olhos amarelados.  

Ao exame físico, nota-se icterícia 3+/4 em 

pele e mucosas, abdome plano, flácido, indolor 

à palpação superficial e profunda, sem viscero-

megalias, e descompressão brusca não dolorosa. 

Em hipocôndrio direito, a vesícula é palpável e 

não dolorosa.  

Assinale a alternativa que descreve corre-

tamente o sinal semiológico evidenciado por 

esse exame: 

 

A (  ) Sinal de Gersuny. 

B (  ) Sinal de Courvoisier. 

C (  ) Sinal de Cullen. 

D (  ) Sinal de Rovsing. 

 

 

QUESTÃO 15 
Paciente masculino, 10 anos, pardo, porta-

dor de diabetes mellitus tipo I desde os 8 anos, 

dá entrada no pronto-socorro trazido pelos pais. 

Eles relatam que a criança vem apresentando, há 

4 dias, visão embaçada, fadiga, poliúria, poli-

dipsia, sonolência e parece ter febre. Está fa-

zendo uso de insulina conforme prescrito pelo 

endocrinologista.  

Os exames solicitados pelo plantonista de-

monstram o exposto no quadro a seguir:  

 
Dosagens Resultados Parâmetros 

Glicemia 405 mg/dl Normal: até 99 mg/dl 

Cetonas uri-

nárias  

positivas 

4+/4+ 

Normal: ausentes 

Gasometria 

arterial 

pH 7,1 Normal: 7,35 a 7,45 

Bicarbonato 

sérico 

10 mEq/l Normal: 22 a 28 

mEq/l 

Potássio 5,5 mEq/l Normal: 3,5 a 5,5 

mEq/l 

Hemograma leucocitose e 

desvio à es-

querda 

 

 

A criança está desidratada, com padrão 

respiratório profundo e trabalhoso; apresenta-se 

com furúnculo na região da nádega esquerda, 

quadro esse não mencionado pelos pais. 

Consideradas essas informações, assinale 

a alternativa que apresenta o possível diagnós-

tico do paciente e a conduta a ser seguida: 

 

A (  ) Síndrome hipoerosmolar hiperglicêmica; 

reposição volêmica, insulina subcutânea e 

correção dos distúrbios ácido-básicos e hi-

droeletrolíticos. 

B (  ) Cetoacidose diabética; reposição volêmica, 

insulina subcutânea e correção dos distúr-

bios ácido-básicos e hidroeletrolíticos.  

C (  ) Síndrome hipoerosmolar hiperglicêmica; 

reposição volêmica, insulina intravenosa e 

correção dos distúrbios ácido-básicos e hi-

droeletrolíticos. 

D (  ) Cetoacidose diabética; reposição volê-

mica, insulina intravenosa e correção dos 

distúrbios ácido-básicos e hidroeletrolíti-

cos. 

 

 

QUESTÃO 16 

O Decreto no 7.508, de 28 de junho de 

2011, que regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, descreve as ações e serviços 

para a instituição de uma região de saúde. 
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Marque a alternativa que corretamente 

aponta as ações e os serviços mínimos necessá-

rios para a instituição de uma região de saúde: 

 

A (  ) Atenção primária, urgência e emergência, 

atenção psicossocial, saúde bucal, atenção 

ambulatorial especializada e hospitalar, e 

vigilância em saúde. 

B (  ) Atenção primária, urgência e emergência, 

atenção ambulatorial especializada e hos-

pitalar, e vigilância em saúde. 

C (  ) Atenção primária, urgência e emergência, 

assistência farmacêutica, atenção ambula-

torial especializada e hospitalar, e vigilân-

cia em saúde. 

D (  ) Atenção primária, urgência e emergência, 

atenção psicossocial, atenção ambulatorial 

especializada e hospitalar, e vigilância em 

saúde. 

 

 

QUESTÃO 17  

Durante a primeira consulta no ambulató-

rio de crescimento e desenvolvimento (CD), a 

mãe relatou que as mamas do bebê estavam 

muito grandes. Recém-nascido (RN) com 7 dias 

de vida, nasceu de parto normal a termo, pe-

sando 3.250 g. Está em aleitamento materno ex-

clusivo em livre demanda.  

Ao exame físico, apresenta-se em bom es-

tado geral, afebril, corado e eupneico; tórax nor-

mal, com mamas ingurgitadas bilateralmente, 

apêndice xifoide palpável; ausculta cardíaca 

normal; fígado papável a 2 centímetros do re-

bordo costal direito; genitália masculina normal, 

meato uretral centralizado, testículos tópicos e 

reflexos presentes e normais.  

Assinale a alternativa correta sobre o RN, 

relacionada à presença de ingurgitamento ma-

mário: 

  

A (  ) Decorre da passagem transplacentária de 

hormônios maternos e é normal; a conduta 

recomendada é a aplicação de corticoide 

tópico.   

B (  ) Decorre da passagem transplacentária de 

hormônios maternos e é um sinal de alerta; 

a conduta recomendada é a investigação 

laboratorial.   

C (  ) Decorre da passagem transplacentária de 

hormônios maternos e é sinal de alerta; a 

conduta recomendada é a aplicação de 

corticoide tópico.   

D (  ) Decorre da passagem transplacentária de 

hormônios maternos e é normal; a conduta 

recomendada é a expectação.   

 

 

QUESTÃO 18  

A candidíase vulvovaginal é comum em 

localidades de clima quente e úmido; acomete 

principalmente gestantes, diabéticas, imunode-

primidas e obesas. O quadro clínico caracterís-

tico é de corrimento e prurido.  

Sobre essa vulvovaginite, marque a alter-

nativa correta: 

 

A (   ) O corrimento vaginal característico é ama-

relado, fluido, bolhoso e de odor fétido. 

B (  ) O tratamento indicado é o metronidazol 

por via oral. 

C ( ) O corrimento vaginal característico é 

branco e grumoso, semelhante a queijo 

cottage. 

D (  ) O tratamento indicado é a azitromicina por 

via oral. 

 

 

QUESTÃO 19 

A capacidade de os profissionais respon-

derem de modo articulado à demanda de usuá-

rios com queixas de sofrimento/adoecimento, 

identificando e ofertando para cada situação sin-

gular ações e procedimentos, está pautada em 

um dos princípios do SUS.  

Um exemplo de exercício dessa capaci-

dade seria, no encontro com o paciente portador 

de um sofrimento, o médico aproveitar para 

apreciar fatores de risco de outras doenças que 

não as envolvidas no sofrimento concreto da-

quele paciente e investigar a presença de doen-

ças que ainda não se expressaram.  

Outro exemplo é o caso de uma enfer-

meira, que, ao realizar uma consulta de enferma-

gem para crianças, procura identificar as 

condições sociais e afetivas da família para o 

cuidado e a estimulação dessa criança.  

Na atenção básica, essas interações entre o 

usuário e os profissionais são definidas como 

um dos princípios do SUS.  

Assinale a alternativa que corretamente 

aponta esse princípio:  



7 
 

PROCESSO SELETIVO INTERNATO DE MEDICINA – 2020/1 
 

A (  ) Integralidade. 

B (  ) Equidade. 

C (  ) Universalização. 

D (  ) Regionalização. 

 

 

QUESTÃO 20  

Durante a realização de uma traqueosto-

mia, após a abertura da rafe mediana cervical, os 

músculos afastados lateralmente são 

 

A (   ) os pré-esternais.  

B (   ) os traqueais. 

C (   ) os cervicais laterais. 

D (   ) os pré-tireoidianos. 

 

 

QUESTÃO 21 
Paciente de 58 anos, branco, masculino, 

procura ambulatório médico com relato de estar 

com prurido, olhos e pele amarelados. Apresenta 

também alguns resultados de exames.  

O médico, ao examiná-lo, nota escoria-

ções principalmente no tórax e no abdome, as-

cite, circulação colateral em abdome, icterícia 

importante, e os exames mostram que a icterícia 

é às custas de bilirrubina direta.  

Em relação ao paciente ora descrito, con-

sidere as informações apresentadas nos itens a 

seguir: 

 

I - A bilirrubina direta é hidrossolúvel, e o paci-

ente pode apresentar colúria. 

II - Pelos sinais e sintomas apresentados no caso, 

o paciente tem quadro de colestase.  

III - A presença de circulação colateral em ab-

dome sugere quadro de hipertensão portal. 

 

Marque a alternativa que indica os itens 

com afirmações corretas: 

  

A (   ) I e II. 

B (   ) I, II e III. 

C (   ) I e III. 

D (   ) II e III. 

 

 

QUESTÃO 22 

Todos os contatos de hanseníase devem 

ser informados de que a vacina BCG não é espe-

cífica para hanseníase. Porém, a vacina BCG-ID 

deve ser aplicada nos contatos examinados sem 

a presença de sinais e sintomas de hanseníase no 

momento da investigação. Assim, a aplicação da 

vacina BCG depende da história vacinal e/ou da 

presença de cicatriz vacinal.   

Marque a alternativa que contém a correta 

profilaxia nesses casos: 

 

A (  ) Ausência de cicatriz de BCG: 2 doses;  

 uma cicatriz de BCG: uma dose; 2 cicatri-

zes de BCG: não prescrever.  

B (  ) Ausência de cicatriz de BCG, uma ou 2 

cicatrizes de BCG: não prescrever.  

C (  ) Ausência de cicatriz ou uma cicatriz de 

BCG: uma dose; 2 cicatrizes de BCG: não 

prescrever. 

D (  ) Ausência de cicatriz de BCG: 2 doses; uma 

ou 2 cicatrizes de BCG: uma dose.  

 

 

QUESTÃO 23  

Recém-nascido (RN) de parto normal a 

termo, pesando 3.250 g, saudável, sem queixas, 

alimentado com leite materno exclusivo em livre 

demanda.   

No exame físico, aos 25 dias de vida, apre-

senta-se em bom estado geral, afebril, corado e 

eupneico; tórax normal; ausculta cardíaca nor-

mal; abdome com fígado palpável a 2 centíme-

tros do rebordo costal direito; genitália feminina 

normal e reflexos presentes.  

Assinale a alternativa correta sobre o re-

flexo superficial cutâneo plantar desse RN: 

 

A (  ) A resposta em extensão é obtida em todas 

as crianças até por volta de 36 meses de 

vida, sem que isso seja indicativo de do-

ença.  

B (  ) A resposta em extensão é obtida em todas 

as crianças até por volta de 18 meses de 

vida, sem que isso seja indicativo de do-

ença.  

C (  ) A resposta em flexão é obtida em todas as 

crianças até por volta de 12 meses de vida, 

sem que isso seja indicativo de doença.  

D (  ) A resposta em extensão pode ser obtida em 

crianças até por volta de 12 meses de vida, 

e sua presença é um indicativo de doença.  
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QUESTÃO 24  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 

publicou orientações, com base em evidências 

científicas, para o uso de métodos contracepti-

vos reversíveis. Esse conjunto de orientações é 

conhecido como “critérios clínicos de elegibili-

dade”.  

Marque a alternativa que apresenta uma 

correta avaliação dos critérios da categoria 2: 

 

A (  ) O método é muito eficaz. 

B (  ) O método tem uma eficácia intermediária. 

C (  ) O risco ao utilizar o método é inaceitável 

e, portanto, o seu uso é contraindicado.   

D (  ) As vantagens ao se utilizar o método su-

peram os riscos teóricos ou comprovados. 

 

 

QUESTÃO 25 

Família procura unidade básica de saúde 

para vacinação contra febre amarela e informa 

viagem próxima para a Região Amazônica.  

O pai, de 35 anos, já com 2 doses dessa 

vacina, a última há 13 anos. A mãe, não vaci-

nada, amamenta filho de 5 meses, que, como o 

irmãozinho de 4 anos, nunca foi vacinado.  

Consideradas as informações aqui descri-

tas, marque a alternativa que corretamente in-

dica que familiares deverão ser vacinados: 

 

A (  ) Todos. 

B (  ) Todos, exceto o pai que já foi vacinado. 

C (  ) Pai, mãe e filho de 4 anos.  

D (  ) Filho de 4 anos. 

 

 

QUESTÃO 26  

Um paciente deu entrada no pronto-so-

corro com história de ferimento por arma de 

fogo em terço superior de hemitórax direito, e 

lhe foi indicada a drenagem torácica do lado 

acometido.  

O parâmetro anatômico para a realização 

de anestesia da pele e das outras estruturas da 

parede do tórax, a fim de evitar lesões do feixe 

vásculo-nervoso deve ser 

 

A (  ) o ponto médio entre a costela superior e a 

inferior. 

B (  ) o ponto médio entre articulações costocon-

drais. 

C (  ) a borda inferior da costela superior. 

D (  ) a borda superior da costela inferior. 

 

 

QUESTÃO 27 
Paciente de 82 anos, branco, masculino, 

portador de hipertensão arterial sistêmica há 40 

anos, hospitalizado para tratamento de pneumo-

nia, pois não tolerou o uso de medicação oral, 

mas está evoluindo bem.  

Na visita da noite, o plantonista o encontra 

sonolento, desorientado. O paciente não mantém 

foco, não reconhece familiares, nem sabe quem 

é ou onde está. Filha nega qualquer sintoma se-

melhante prévio e relata que o pai é uma pessoa 

com boa memória, calma e centrada. Relata tam-

bém que ele não estava assim no período matu-

tino.  

Leia com atenção as informações apresen-

tadas nos itens a seguir: 

 

I - Alteração da consciência e da cognição.  

II - Delirium. 

III - Demência agravada pela infecção pulmo-

nar. 

 

Assinale a alternativa que contém os itens 

que identificam corretamente o que sugere o 

quadro clínico do paciente: 

 

A (   ) I e II. 

B (   ) I, II e III. 

C (   ) I e III. 

D (   ) II e III. 

 

 

QUESTÃO 28 

O escore de Framingham é uma ferra-

menta útil e de fácil aplicação no dia a dia.  Ele 

classifica, por meio de pontuação, indivíduos 

com baixo, intermediário e alto grau de risco 

cardiovascular, e auxilia na definição de condu-

tas.   

De acordo com esse escore, marque a al-

ternativa que apresenta o risco corretamente 

classificado: 

 

A (  ) Baixo risco: menos de 10% de chance de 

um evento cardiovascular ocorrer em 10 

anos. O seguimento dos indivíduos com 
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PA limítrofe poderá ser anual após ori-

entá-los sobre estilo de vida saudável. 

B (  ) Risco intermediário: entre 30% e 40% de 

chance de um evento cardiovascular em 

10 anos. O seguimento dos indivíduos 

com PA limítrofe poderá ser anual após 

orientações sobre estilo de vida saudável 

e, se disponível na UBS ou comunidade e 

for de desejo da pessoa, encaminhamento 

para ações coletivas de educação em saú-

de. 

C (  ) Alto risco: mais de 50% de chance de um 

evento cardiovascular em 10 anos, ou hou-

ver presença de lesão em órgão alvo, tais 

como IAM, AVC, AIT, hipertrofia ventri-

cular esquerda etc. 

D (   ) Baixo risco: entre 10% e 25% de chance 

de um evento cardiovascular ocorrer em 

10 anos. O seguimento dos indivíduos 

com PA limítrofe poderá ser anual após 

orientá-los sobre estilo de vida saudável.  

 

 

QUESTÃO 29 

Recém-nascido (RN) de parto normal, do 

sexo masculino, pesando 2 kg, com 28 semanas 

de gestação, necessitou de uso de ventilação me-

cânica e foi encaminhado para Unidade de Tera-

pia Intensiva Neonatal (UTI Neo), onde perma-

neceu em tratamento por 20 dias.  

Em relação aos testes de triagem neonatal 

para esse RN, assinale a alternativa correta: 

 

A (  ) O Teste do Pezinho não está indicado em 

razão da idade gestacional do RN.  

B (  ) O Teste do Pezinho é recomendado, e o 

período ideal para a coleta da primeira 

amostra está entre o 7o e o 14o dia de vida 

do RN. 

C (  ) O Teste do Pezinho está indicado para o 

RN, mas as punções de calcanhar devem 

ser evitadas. Portanto, recomenda-se a co-

leta de sangue venoso periférico.  

D (  ) O Teste da deficiência da biotinidase não 

está indicado por se tratar de um erro inato 

do metabolismo. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 30  

Joana tem 48 anos e procurou consulta gi-

necológica com queixa de ondas de calor e se-

cura vaginal há 6 meses. Ela informou que foi 

histerectomizada há 2 anos. O médico solicitou 

alguns exames.  

Caso já tenha ocorrido a falência ovariana, 

assinale a alternativa que corretamente apre-

senta os resultados esperados dos exames: 

 

A (  ) FSH elevado e estradiol reduzido.   

B (  ) FSH reduzido e estradiol elevado. 

C ( ) Progesterona e hormônio antimulleriano 

elevados. 

D (  ) LH reduzido e prolactina elevada. 

 

 

QUESTÃO 31  

Nesses últimos anos, alguns estados vêm 

sofrendo muito com eventos climáticos em ra-

zão de fortes chuvas. As consequências desas-

trosas dessa situação anormal, provocada por 

fatores adversos, têm causado sérios danos à co-

munidade ou à vida de seus integrantes e podem 

levar o Poder Público a decretar estado de cala-

midade pública. 

O reconhecimento desse estado tem início 

com a expedição do decreto pelo prefeito muni-

cipal, ouvida a Comissão Municipal da Defesa 

Civil, e deve ser imediatamente remetido à Di-

retoria Estadual de Defesa Civil, para posterior 

homologação pelo governador do estado, que 

pode tomar outras providências, a depender de 

cada ocorrência. 

Caracterizado o estado de calamidade pú-

blica, a contratação de serviços e a compra de 

medicamentos ficam sujeitas a que procedi-

mento administrativo? Assinale a alternativa 

correta: 

 

A (  ) Nessas contratações/compras, pode-se uti-

lizar da hipótese legal de dispensa de lici-

tação. 

B (  ) Fica proibido realizar licitações em todas 

as contratações/compras, em razão do es-

tado de calamidade. 

C (  ) Nessas contratações/compras, pode-se uti-

lizar da hipótese legal de inexigibilidade 

de licitação. 

 
Rascunho 
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D (  ) Deve-se utilizar licitação simplificada, na 

modalidade pregão, para a realização de 

tais contratações/compras. 

 

 

QUESTÃO 32 

Um adulto de 50 anos e 70 kg sofre quei-

maduras de espessura total em membros superi-

ores e tórax anterior.  

Assinale a alternativa que corretamente in-

dica a porcentagem aproximada de área corporal 

acometida, de acordo com a Regra dos Nove: 

  

A (   ) 9%. 

B (   ) 18%. 

C (   ) 27%. 

D (   ) 36%. 

 

 

QUESTÃO 33 
Paciente de 15 anos, masculino, pardo, dá 

entrada no pronto-socorro com quadro de dor 

em mãos e pés, associada a edema. A dor come-

çou há 2 dias, leve e tolerável, mas, na data da 

avaliação, é severa. O paciente encontra-se agi-

tado, choroso, sudoreico e taquicárdico; esclera 

e frênulo lingual com coloração amarelada.  

O hemograma de urgência mostra quadro 

de anemia com hemoglobina de 11 g/dl (valor 

normal 13 a 18 g/dl), presença no esfregaço san-

guíneo de hemácias com morfologia alterada. O 

paciente refere ter irmão com o mesmo pro-

blema.  

Em relação ao caso clínico, o paciente 

apresenta 

 

A (  ) talassemia com acentuação por provável 

sangramento digestivo. 

B (   ) anemia falciforme e crise de vaso-oclusão. 

C (   ) leucemia aguda com leucostase. 

D (  ) hemoglobinúria paroxística noturna com 

crise hemolítica. 

 

 

QUESTÃO 34 

Hipócrates (460 a 370 a.C.) cunhou o pos-

tulado “Primum non nocere” que significa: pri-

meiro não cause dano. O Pai da Medicina tinha 

noção, desde essa época, de que o cuidado pode 

causar algum tipo de dano.  Os profissionais e os 

gestores de saúde não se deram conta de que 

houve uma mudança na forma de prestação de 

cuidados, com o avanço de conhecimentos cien-

tíficos.   

Marque a alternativa que corretamente de-

fine o procedimento de Segurança do Paciente: 

 

A (  ) Cuidado baseado no conhecimento cientí-

fico para todos que dele possam se benefi-

ciar, evitando-se seu emprego naqueles 

que provavelmente não se beneficiarão. 

B (  ) Procedimento de se evitar lesões e danos 

nos pacientes, decorrentes do cuidado que 

tem como objetivo ajudá-los. 

C (  ) Cuidado sem desperdício, incluindo aquele 

associado ao uso de equipamentos, supri-

mentos, ideias e energia. 

D (  ) Qualidade do cuidado que não varia em 

decorrência de características pessoais, 

como gênero, etnia, localização geográ-

fica e condição socioeconômica. 

 

 

QUESTÃO 35  

Mãe queixa que sua filha, criança com um 

ano de vida e crescimento e desenvolvimento 

adequados para a idade, apresenta febre mode-

rada, inapetência e choro à micção há um dia. A 

alimentação é igual à da família, além de leite 

materno pela manhã e à noite. Após exames, o 

médico levantou hipótese diagnóstica de infec-

ção do trato urinário. 

Assinale a alternativa correta em relação à 

conduta para confirmar o diagnóstico e o agente 

etiológico mais provável, nesse caso:  

  

A (   ) Solicitar Hemograma e EAS; o agente e-

tiológico mais provável é Proteus.   

B (   ) Solicitar EAS e urocultura; o agente etio-

lógico mais provável é E. coli.   

C (   ) Solicitar Hemograma e EAS; o agente e-

tiológico mais provável é Klebsiella. 

D (  ) Solicitar EAS e urocultura; o agente etio-

lógico mais provável é Enterobacter. 

 

 

QUESTÃO 36  

Secundigesta de 25 anos, volta a consulta 

de pré-natal trazendo resultados de exames an-

teriormente solicitados. Primeiro parto, normal; 

sem antecedentes patológicos. Ao examinar re-

sultado, observa-se: HBsAg +, HBeAg +.  
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Considerando-se que a transmissão para o 

RN é paranatal, assinale a alternativa que indica 

a correta recomendação do Ministério da Saúde, 

desde 2015, para diminuir a transmissão vertical 

desses agentes: 

 

A (  ) Uso de somente vacina contra hepatite B 

no RN no pós-parto. 

B (   ) Uso de somente vacina contra hepatite B 

e imunoglobulina no RN no pós-parto. 

C (   ) Uso de antirretroviral desde a 28a semana 

de gestação até 4 semanas após o parto, as-

sociado a vacina contra hepatite B e imu-

noglobulina no RN no pós-parto. 

D (  ) Contra indicar amamentação. 

 

 

QUESTÃO 37  

Uma criança é atendida com febre intensa 

há 4 dias, com relato de exantema inespecífico, 

prurido, dor e edema nas articulações. O médico 

suspeita de chikungunya, o que é confirmado 

com exame específico.  

Considerado esse caso, marque a alterna-

tiva que apresenta a correta conduta quanto à no-

tificação compulsória: 

 

A (  ) O médico deverá solicitar a enfermeira 

para notificar, pois é uma atribuição de ex-

clusividade da Enfermagem. 

B (  ) O médico deverá notificar, pois é uma do-

ença de notificação compulsória nacional. 

C (  ) O médico não deverá notificar, pois não é 

uma doença de notificação compulsória 

nacional. 

D (  ) O médico deverá notificar apenas se ocor-

rer complicação na evolução do caso, o 

que torna compulsória a notificação. 

 

 

QUESTÃO 38  

Durante o tratamento do grande quei-

mado, qual é a principal variável a ser monito-

rada nas primeiras 24 horas de internação? 

Marque a alternativa correta: 

  

A (   ) Pressão arterial sistêmica.  

B (   ) Frequência respiratória.  

C (   ) Dor. 

D (   ) Diurese. 

 

QUESTÃO 39 
Paciente de 30 anos, branco, masculino, 

previamente hígido, procura assistência médica, 

pois apresenta lesão em pênis, que surgiu há 21 

dias. Ao exame, o pênis apresenta uma lesão ul-

cerada, não dolorosa, de base limpa, com bordas 

elevadas, firmes e endurecidas.  

A lesão é única e, segundo o paciente, co-

meçou como uma pápula. De antecedentes, o pa-

ciente refere fazer sexo sem proteção e com 

várias parceiras.  

Com relação a esse quadro clínico, ao 

agente etiológico e ao tratamento, marque a al-

ternativa correta:  

 

A (  ) Gonorreia; Neisseria gonorrhoeae; trata-

mento com ceftriaxone.  

B (  ) Sífilis secundária; Treponema pallidum; 

tratamento com penicilina G benzatina. 

C (  ) Sífilis primária; Treponema pallidum; tra-

tamento com penicilina G benzatina. 

D (  ) Gonorreia; Neisseria gonorrhoeae; trata-

mento com penicilina G procaína.  

 

 

QUESTÃO 40 

O Programa Previne Brasil foi instituído 

pela Portaria GM/MS no 2.979, de 12 de novem-

bro de 2019.  

Assinale a alternativa que apresenta o que 

esse programa estabelece: 

 

A (  ) Um novo modelo de diretrizes relaciona-

das à melhoria do esquema de vacinação 

de crianças, adolescentes, adultos e idosos 

no âmbito do SUS. 

B (  ) Um novo modelo de estratégias de promo-

ção e prevenção de agravos e doenças re-

lacionadas ao trabalho no âmbito do SUS. 

C (  ) Um novo modelo de ações de vigilância 

em saúde no âmbito do SUS. 

D (  ) Um novo modelo de financiamento de cus-

teio da Atenção Primária à Saúde no âm-

bito do SUS. 

 

 

QUESTÃO 41 

Criança de 5 anos de idade chega ao am-

bulatório de pediatria acompanhada por sua mãe 

e mais 2 irmãos. Queixa feridas no corpo há 10 

dias. Nega febre. Mãe refere que o menino é 
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muito levado e, por isso, tem algumas escoria-

ções na pele.  

Ao exame físico, apresenta lesões do tipo 

vesículas e bolhas na pele, sem eritema ao redor. 

As lesões localizam-se no tronco, na face, nas 

mãos, em áreas intertriginosas, no tornozelo e 

nas nádegas. Algumas lesões são semelhantes à 

queimadura de cigarro. Outras lesões apresen-

tam conteúdo seroso, e algumas com crosta ama-

relada.  

Assinale a alternativa que identifica corre-

tamente tais lesões: 

 

A (   ) Miliária. 

B (   ) Impetigo.  

C (   ) Dermatite de fralda.  

D (   ) Pediculose.  

 

 

QUESTÃO 42 

Paciente de 38 anos de idade, tercigesta 

com 32 semanas de gestação, chega ao PS quei-

xando dor de cabeça na região da nuca. Faz pré-

-natal regularmente e apresenta uso de metil-

dopa, 750 mg ao dia, desde a 17a semana de ges-

tação.  

Ao exame: PA 150/100 mmHg, afu 29 cm, 

du ausente, bcf 144 bpm; toque: colo fechado. 

Foram solicitados exames, e a paciente foi inter-

nada. Os resultados dos exames apontaram: he-

mograma normal, enzimas hepáticas normais, 

bilirrubinas normais, ureia e creatinina normal e 

proteinúria de 24 horas, 570 mg por urina de 24 

horas. 

Marque a alternativa que corretamente 

aponta o diagnóstico, considerados os resultados 

dos exames: 

 

A (  ) Doença hipertensiva específica da gesta-

ção (DHEG). 

B (   ) Hipertensão arterial crônica. 

C (   ) Hipertensão arterial transitória. 

D (  ) Hipertensão arterial crônica com DHEG 

superajuntada. 

 

 

QUESTÃO 43  

As mudanças nos perfis epidemiológicos e 

demográficos influenciam diretamente nas 

ações em saúde voltadas para determinadas po-

pulações. No Brasil, as transições demográfica e 

epidemiológica começaram na década de 1940 

com 

 

A (  ) a redução da taxa de natalidade. 

B (  ) o aumento das doenças infecciosas. 

C (  ) a queda da taxa de mortalidade. 

D (  ) o aumento das notificações compulsórias. 

 

  

QUESTÃO 44  

Quando o ácido lático é produzido em res-

posta a uma lesão, o corpo minimiza a alteração 

do pH. 

Assinale a alternativa que corretamente 

descreve o modo como ocorre esse processo: 

  

A (  ) Diminuição da produção de bicarbonato 

de sódio nos tecidos. 

B (  ) Expiração de dióxido de carbono pelos pul-

mões. 

C (  ) Excreção de ácido lático pelos rins. 

D ( ) Diminuição da excreção renal de íons 

cloro. 

 

 

QUESTÃO 45 
Paciente de 24 anos, feminina, negra, pro-

cura ambulatório médico, pois vem apresentado 

há 2 meses edema progressivo, atualmente ge-

neralizado e urina espumosa. Tem como antece-

dentes ser usuária de heroína e fazer sexo com 

homens e mulheres sem proteção.  

Baseado somente nessas informações, 

marque a alternativa que corretamente apresenta 

os possíveis diagnósticos sindrômico e etioló-

gico para essa paciente: 

 

A ( ) Síndrome nefrótica; glomerulonefrite 

membranosa. 

B ( ) Síndrome nefrítica; glomerulonefrite mem-

branoproliferativa. 

C (  ) Síndrome nefrótica; glomeruloesclerose 

segmentar e focal. 

D (  ) Síndrome nefrítica; doença de lesões mí-

nimas. 

 

 

 

 

 

 

Rascunho 
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QUESTÃO 46 

De acordo com o Programa de Apoio à In-

formatização e Qualificação dos Dados da Aten-

ção Primária à Saúde, Informatiza APS, 

instituído pela Portaria GM/MS no 2.983, de 11 

de novembro de 2019, o Ministério da Saúde es-

tabelece situações em que poderá ocorrer a sus-

pensão da transferência do incentivo financeiro 

federal de custeio mensal para os municípios e o 

Distrito Federal que tiverem aderido ao pro-

grama. 

Marque a alternativa que corretamente 

descreve as circunstâncias em que a suspensão 

de incentivo poderá ocorrer: 

 

A (  ) Ausência do envio de dados da Atenção 

Primária à Saúde por meio de prontuário 

eletrônico por 3 competências consecuti-

vas; incorreção no cadastro da equipe da 

Saúde da Família ou equipe da Atenção 

Primária no SCNES, ou não alcance de pa-

râmetros mínimos de envio dos dados da 

Atenção Primária à Saúde ao Ministério 

da Saúde estabelecidos no plano de moni-

toramento do Programa Informatiza APS, 

por 3 competências consecutivas. 

B (  ) Ausência do envio de dados da Atenção 

Primária à Saúde por meio de prontuário 

eletrônico por 3 competências consecuti-

vas; não alcance de parâmetros mínimos 

de envio dos dados da Atenção Primária à 

Saúde ao Ministério da Saúde, estabeleci-

dos no plano de monitoramento do Pro-

grama Informatiza APS, por 3 competên-

cias consecutivas, ou não alcance de ape-

nas um dos parâmetros mínimos de envio 

dos dados da Atenção Primária à Saúde ao 

Ministério da Saúde, estabelecidos no 

plano de monitoramento do Programa In-

formatiza APS, por 6 competências conse-

cutivas. 

C (  ) Ausência do envio de dados da Atenção 

Primária à Saúde por meio de prontuário 

eletrônico por 3 competências consecuti-

vas; incorreção no cadastro da equipe da 

Saúde da Família ou equipe da Atenção 

Primária no SCNES; não alcance de parâ-

metros mínimos de envio dos dados da 

Atenção Primária à Saúde ao Ministério 

da Saúde, estabelecidos no plano de moni-

toramento do Programa Informatiza APS, 

por 3 competências consecutivas, ou não 

alcance de apenas um dos parâmetros mí-

nimos de envio dos dados da Atenção Pri-

mária à Saúde ao Ministério da Saúde, 

estabelecidos no plano de monitoramento 

do Programa Informatiza APS, por 6 com-

petências consecutivas. 

D (  ) Ausência do envio de dados da Atenção 

Primária à Saúde por meio de prontuário 

eletrônico por 3 competências consecuti-

vas; incorreção no cadastro da equipe da 

Saúde da Família no SCNES; não alcance 

de apenas um dos parâmetros mínimos de 

envio dos dados da Atenção Primária à Sa-

úde ao Ministério da Saúde, estabelecidos 

no plano de monitoramento do Programa 

Informatiza APS, por 3 competências con-

secutivas, ou não alcance de apenas um 

dos parâmetros mínimos de envio dos da-

dos da Atenção Primária à Saúde ao Mi-

nistério da Saúde, estabelecidos no plano 

de monitoramento do Programa Informa-

tiza APS, por 6 competências consecuti-

vas. 

 

 

QUESTÃO 47  

Durante visita a alojamento conjunto, mé-

dico observa que uma mãe com lesões herpéti-

cas nos lábios deseja amamentar seu filho, 

recém-nascido de parto normal a termo, pesando 

3.100 g.  

Assinale a alternativa que indica a correta 

orientação do médico:  

 

A (   ) Não liberar a amamentação nessa situação.  

B (  ) Liberar a amamentação após aplicação de 

imunoglobulina no recém-nascido.  

C (  ) Não liberar a amamentação até as lesões 

ficarem em fase de crosta.  

D (   ) Liberar a amamentação em livre demanda, 

com orientação para precaução de contato.  

 

 

QUESTÃO 48  

Paciente chega ao PS queixando dor no 

baixo ventre. Relata estar com menstruação atra-

sada em 2 semanas, mas não tem certeza de que 

esteja gestante. Associa sangramento vaginal ir-

regular de pouca quantidade. Nega ato sexual re-

cente e nega esforço físico acentuado.  
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Ao exame, apresenta: PA 80/40 mmHg, 

descorada ++/4, dor à palpação profunda no hi-

pogástrio com descompressão positiva; toque: 

colo fechado, com dor acentuada em fundo de 

saco posterior, discreto sangramento vaginal. 

Foi solicitada ecografia endovaginal, que evi-

denciou líquido livre em fundo de saco posterior 

em moderada quantidade e beta hcg+.  

Marque a alternativa que corretamente in-

dica a hipótese diagnóstica: 

 

A (   ) Gestação ectópica. 

B (   ) Abortamento. 

C (   ) Mola hidatiforme. 

D (   ) Ameaça de abortamento. 

 

 

QUESTÃO 49  

Ao analisar os dados epidemiológicos da 

população da área de abrangência de uma Uni-

dade Básica de Saúde da Família de um bairro 

de Goiânia, o médico da equipe verificou que as 

doenças cardiovasculares eram a principal causa 

de mortalidade em homens adultos.  

Verificou também que, no seu horário de 

atendimento, a frequência na unidade era predo-

minantemente feminina. Diante desse fato, ele 

propôs fazer uma escala com horários que con-

templassem os homens desse bairro para cuidar 

dos aspectos relacionados à Saúde do Homem.  

Essa iniciativa atende a que princípio do 

SUS? Assinale a alternativa correta: 

 

A (   ) Integralidade. 

B (   ) Igualdade. 

C (   ) Universalidade. 

D (   ) Equidade. 

 

 

QUESTÃO 50  

Em um acidente automobilístico, a vítima 

aguarda por socorro durante 9 horas. Suas per-

nas ficaram comprimidas contra a coluna de di-

reção e imobilizadas durante toda a espera. Ao 

ser trazida ao setor de emergência de um hospi-

tal geral, a vítima apresenta a sensibilidade e 

movimentação comprometidas em ambas as 

pernas e pés, além de dor exacerbada à movi-

mentação passiva, edema, cianose periférica em 

pododáctilos e ausência de pulsos palpáveis nas 

extremidades.  

Realizado o diagnóstico, o procedimento 

terapêutico indicado com urgência no caso des-

crito é 

  

A (   ) o uso de diuréticos.  

B (   ) curativo compressivo. 

C (   ) a escarotomia. 

D (   ) a fasciotomia. 

 

 

QUESTÃO 51 
Paciente de 36 anos, masculino, branco é 

levado à emergência de um hospital com quadro 

de cefaleia grave (o paciente relata que foi a pior 

dor de cabeça de sua vida), que se instalou de 

modo rápido. A dor estava associada à rigidez 

de nuca, confusão mental e sonolência no início 

do quadro.  

No momento do exame físico, apresenta 

pressão arterial elevada (163/108 mmHg), rigi-

dez de nuca, fotofobia e ausência de confusão 

mental, sonolência ou sinais focais. É portador 

de doença renal policística autossômica domi-

nante, mas não é hipertenso.  

Marque a alternativa que indica correta-

mente o diagnóstico e a etiologia mais prováveis 

ao quadro clínico apresentado por esse paciente, 

considerados os dados da anamnese: 

 

A (   ) Hemorragia subaracnóidea; aneurisma. 

B (   ) Hemorrogia intracerebral primária; trom-

bose venosa sinusal. 

C (  ) Acidente vascular encefálico isquêmico; 

aterosclerose. 

D (  ) Acidente vascular encefálico isquêmico;  

fibrilação atrial. 

 

 

QUESTÃO 52 

De acordo com a publicação sobre a nova 

Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saú-

de, do Ministério da Saúde, de 2019, os serviços 

que podem estar disponíveis e ofertados pelas 

unidades de saúde na Atenção Primária são 

 

A (  ) Vigilância em Saúde, Promoção à Saúde, 

Saúde do Homem e da Mulher, Atenção e 

Cuidados Centrados na Saúde da Criança 

e do Adolescente, Procedimentos na APS 

e Atenção e Cuidados Relacionados à Sa-

úde Bucal. 
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B (  ) Vigilância em Saúde, Promoção à Saúde, 

Saúde do Homem e da Mulher, Atenção e 

Cuidados Centrados na Saúde da Criança 

e do Adolescente, Procedimentos na APS 

e Assistência Farmacêutica. 

C (  ) Vigilância em Saúde, Promoção à Saúde, 

Atenção e Cuidados Centrados na Saúde 

do Adulto e do Idoso, Atenção e Cuidados 

Centrados na Saúde da Criança e do Ado-

lescente, Procedimentos na APS e Aten-

ção e Cuidados Relacionados à Saúde 

Bucal. 

D (  ) Vigilância em Saúde, Promoção à Saúde, 

Atenção e Cuidados Centrados na Saúde 

do Adulto e do Idoso, Atenção e Cuidados 

Centrados na Saúde da Criança e do Ado-

lescente, Procedimentos na APS e Assis-

tência Farmacêutica. 

 

 

QUESTÃO 53  

Criança de 10 meses de idade apresenta 

quadro de coriza, tosse, febre, dor de garganta e 

dor ao engolir há 2 dias. Ao exame físico, apre-

senta-se em bom estado geral. Orofaringe com 

hiperemia e hipertrofia das amígdalas, com ex-

sudato pontilhado branco bilateralmente.  

Assinale a alternativa correta em relação à 

hipótese de diagnóstico e à conduta: 

 

A (   ) Amigdalite de provável etiologia bacteri-

ana; tratamento em domicílio com sinto-

máticos e orientação. 

B (  ) Amigdalite de provável etiologia viral; tra-

tamento em domicílio com sintomáticos e 

orientação. 

C (  ) Amigdalite de provável etiologia viral; in-

ternação, tratamento de suporte, hidrata-

ção e orientação. 

D (   ) Amigdalite de provável etiologia bacteri-

ana; internação com antibiótico, sintomá-

ticos e orientação. 

 

 

QUESTÃO 54  

Gestante de 28 semanas e 3 dias vem ao 

PS queixando dor no bv e mostra resultado de 

exames realizados. O TOTG 75 g, apresenta: de 

jejum, 97 mg/dl; de uma hora, 185 mg/dl e 2 ho-

ras, 152 mg/dl. Trouxe também o cartão de pré-

-natal com anotações de resultados anteriores.  

Na primeira consulta, apresentava glice-

mia de jejum com 98 mg/dl, quando estava com 

13 semanas e 4 dias de gestação.  

Considerados esses resultados, assinale a 

alternativa que apresenta corretamente o diag-

nóstico: 

 

A (  ) Diabetes gestacional diagnosticada com 28 

semanas de gestação. 

B ( ) Diabetes pré-gestacional diagnosticada 

com 28 semanas de gestação. 

C (  ) Diabetes insulino-dependente. 

D (  ) Diabetes gestacional diagnosticada com 13 

semanas de gestação. 

 

 

QUESTÃO 55  

A atual política de saúde mental brasileira 

é resultado da mobilização de usuários, familia-

res e trabalhadores da Saúde, iniciada na década 

de 1980, com o objetivo de mudar a realidade 

dos manicômios, onde viviam mais de 100 mil 

pessoas diagnosticadas com transtornos mentais 

diversos.  

Ainda na década de 1980, experiências 

municipais iniciaram a desinstitucionalização de 

internos em manicômios, criando serviços para 

realizar a sua reinserção em seus territórios exis-

tenciais.  

A Política Nacional de Saúde Mental com-

preende estratégias e diretrizes adotadas pelo 

País para organizar a assistência às pessoas com 

necessidades de tratamento e cuidados específi-

cos em saúde mental.  

As unidades de caráter aberto e comunitá-

rio, constituídas por equipe multiprofissional, 

que prestam serviços de saúde e atuam sobe a 

ótica interdisciplinar, realizando prioritaria-

mente atendimento a pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental, inclusive aquelas com neces-

sidades decorrentes do uso de álcool e outras 

drogas, são  

 

A (  ) os Serviços Residenciais Terapêuticos. 

B (  ) os Ambulatórios Multiprofissionais de Sa-

úde Mental.  

C (  ) os Centros de Atenção Psicossocial. 

D (  ) as Comunidades Terapêuticas. 
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QUESTÃO 56  

Ao assistir um paciente acidentado por 

trauma, qual a primeira precaução a ser tomada 

pelo médico socorrista? Assinale a alternativa 

correta: 

 

A (   ) Manter a via aérea pérvia. 

B (   ) Controlar a cervical. 

C (   ) Expor as feridas. 

D (   ) Zelar pela segurança da cena de trauma. 

 

 

QUESTÃO 57 
Paciente de 52 anos, branco, masculino, 

tem diagnóstico de gastrite crônica com leve 

metaplasia intestinal (endoscopia e biópsia gás-

trica), está em tratamento há 3 anos, com uso de 

ranitidina ou omeprazol (“depende do que o 

posto de saúde fornece”).  

Volta ao ambulatório com relato de piora 

importante da dor epigástrica, que não cede nem 

com alimentos ou medicação. Relata ainda 

perda de peso nos últimos 3 meses (pesava 80 kg 

e agora está com 68 kg), saciedade precoce, vô-

mitos, fadiga, astenia e mal-estar. Acredita estar 

anêmico e diz que ainda não parou de fumar.  

Consideradas essas informações, assinale 

a alternativa que apresenta a possibilidade diag-

nóstica para esse paciente: 

 

A (   ) Úlcera gástrica. 

B (   ) Doença do refluxo gastroesofágico. 

C (   ) Câncer de estômago. 

D (   ) Câncer de esôfago. 

 

 

QUESTÃO 58 

Considere a Portaria GM/MS no 2.436, de 

21 de setembro de 2017, que aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB) e estabe-

lece a revisão de diretrizes para a organização da 

Atenção Básica, no âmbito do SUS. 

Marque a alternativa que corretamente 

apresenta as atribuições comuns a todos os 

membros da equipe que atuam na Atenção Bá-

sica: 

 

A (   ) Realizar o cuidado parcial à saúde da po-

pulação adscrita, prioritariamente no âm-

bito da Unidade Básica de Saúde e, 

quando necessário, no domicílio e em de-

mais espaços comunitários. 

B (   ) Realizar ações de Atenção à Saúde, con-

forme necessidade de saúde da população, 

bem como aquelas previstas como priori-

dades em protocolos e diretrizes clínicas e 

terapêuticas. 

C (  ) Responsabilizar-se pela população geral, 

mantendo a coordenação do cuidado, mes-

mo quando houver necessidade de obser-

vação de outros pontos de atenção ao 

Sistema de Saúde. 

D (   ) Instituir ações para a Segurança do Paci-

ente e propor medidas para reduzir os ris-

cos e diminuir os eventos adversos. 

 

 

QUESTÃO 59  

Uma menina de 11 meses de idade é tra-

zida para consulta de rotina. A mãe queixa que a 

criança está muito inquieta e inapetente. Nasceu 

de parto normal a termo, pesando 2.950 g. A 

mãe refere aleitamento materno até os 6 meses 

de idade e desmame com 8 meses. Atualmente, 

toma leite integral de vaca 4 vezes ao dia e come 

a comida da família. Mas, come pouco. Calen-

dário vacinal atualizado.  

Ao exame físico, a criança está em bom 

estado geral, apresenta-se inquieta e irritada, tem 

mucosas hipocoradas ++/++++, sem adenome-

galia e sem hepatoesplenomegalia. O desenvol-

vimento neuropsicomotor é adequado para sua 

idade. Em exame de sangue solicitado, o resul-

tado da hemoglobina é de 8,0 g/dl.  

Assinale a alternativa correta sobre o diag-

nóstico e a conduta a ser seguida: 

  

A (  ) Anemia falciforme; tratamento com ferro 

oral. 

B (  ) Anemia ferropriva; tratamento com con-

centrado de hemácias. 

C (  ) Anemia ferropriva; tratamento com ferro 

oral. 

D (  ) Anemia megaloblástica; tratamento com 

ácido fólico. 

 

 

QUESTÃO 60 

Sobre a relação da fisiologia da produção 

e ejeção do leite materno, assinale a alternativa 

correta: 



17 
 

PROCESSO SELETIVO INTERNATO DE MEDICINA – 2020/1 
 

 

A (  ) A lactogênese não ocorre durante a gesta-

ção devido aos efeitos inibitórios produzi-

dos por estrógeno, progesterona e ocito-

cina. 

B (  ) Com o parto e a dequitação, há um decrés-

simo abrupto nos níveis circulantes de es-

trógenos, progesterona e hpl produzidos 

pela placenta, possibitando a ação da pro-

lactina. 

C (  ) A manutenção da produção do leite e sua 

ejeção são mediados pela prolactina na hi-

pófise anterior. 

D (  ) A amenorreia pós-parto para pacientes em 

amamentação é mediada pelo estímulo 

neuroendócrino negativo da prolactina e 

da ocitocina sobre o GNRH. 
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