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1) Em relação à reprodução humana, analise as afirmativas
abaixo, e assinale a opção correta.

I - Teratozoospermia é o aumento das formas anormais de

espermatozoides.

II - O citrato de clomifeno é uma medicação de primeira

linha na indução da ovulação em pacientes com Síndrome
dos Ovários Policísticos.

III- A avaliação da permeabilidade tubária não faz parte da

investigação básica do casal infértil, devendo ser

solicitada apenas por especialista em reprodução assis-

tida.

IV - A metaplasia celômica e o transplante ectópico de teci-

do endometrial são teorias para explicar a histogênese

da endometriose.

V - Com os avanços das técnicas de reprodução assistida e

criopreservação de embriões, a idade deixou de ser um

fator determinante no sucesso do tratamento.

(A) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

(B) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.

(C) Apenas as afirmativas III e V são verdadeiras.

(D) Apenas a afirmativa II é verdadeira.

(E) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.

2) Assinale a opção que apresenta um impedimento para o

fechamento espontâneo da fístula do intestino delgado.

(A) Débito menor que 200 ml.

(B) Enterite por radiação.

(C) Lesão puntiforme intestinal.
(D) Trajeto fistuloso pequeno.

(E) Ausência de obstrução intestinal.

3) Qual dos marcadores abaixo, quando positivo isoladamente, é
indicativo de que a criança foi vacinada para hepatite B mas

nunca foi infectada pelo vírus dessa doença?

(A) AgHBs.

(B) AgHBe.

(C) Anti - Hbe.

(D) Anti - HBs.

(E) Anti - HBC.
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4) A avaliação da idade gestacional de um recém-nascido poderá

ser feita

(A) pelo método de Capurro.

(B) pela escala de Apgar.

(C) pela escala de Glasgow.
(D) pela escala de Smith.

(E) pela escala de Tscherne.

5) Qual o agente etiológico mais comum da Osteomielite
Hematogênica?

(A) Enterococcus .
(B) Klebsiella.

(C) Staphylococcus aureus.
(D) Proteus Mirabilis.

(E) Streptococcus.

6) Em relação à toxemia gravídica é correto afirmar que:

(A) quando a Síndrome HELLP manifesta seus primeiros sinais
e sintomas, sempre há um episódio hipertensivo associ-

ado.

(B) a tríade laboratorial clássica da Síndrome HELLP é com-

posta pela hemólise, pela elevação de enzimas hepáticas

e pela trombocitose.
(C) o edema por ser um sintoma comum na gravidez normal foi

retirado da tríade sintomática da pré-eclampsia, dife-

rente da hipertensão e da proteinúria.

(D) a eclâmpsia é a forma mais grave de toxemia gravídica e

está caracterizada pela presença de síncope e hematúria
associada aos sintomas clássicos.

(E) a lesão renal associada à toxemia gravídica é a nefrite
por acúmulo de IgA na membrana dos túbulos renais .

7) O sinal de Thurston-Holland está presente na lesão fisária
Salter-Harris

(A) I

(B) II

(C) III

(D) IV

(E) V
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8) Em relação à diverticulite colônica, é correto afirmar que

(A) é uma infecção colônica intraluminal.

(B) o ceco é o segmento do intestino mais acometido.
(C) todos os casos são de tratamento cirúrgico de urgência.

(D) não tem relação com a dieta.
(E) o uso da morfina deve ser evitado.

9) Fraturas claviculares podem exigir redução aberta e fixação

internas nas seguintes situações, EXCETO:

(A) pseudoartrose.
(B) fraturas do terço médio.

(C) envolvimento neurovascular.

DJ) ombro flutuante.

DE) fratura exposta.

10) O mesotelioma está associado à exposição crônica de:

(A) tabaco.

(B) sílica.

(C) asbesto.
(D) alumínio.

(E) cobalto.

11) A Endocardite de Libman- Sacks é uma manifestação cardíaca
grave

(A) do Lupus Eritematoso Sistêmico.

(B) da Artrite Reumatoide.
(C) da Hepatite B.

(D) da Poliarterite Nodosa.
(E) da Febre Reumática.

12) Em relação à fisiologia do ciclo menstrual é correto afimar

que:

(A) o GnRH é produzido na adeno-hipófise e secretado de for-

ma pulsátil para a circulação porta.

(B) o desenvolvimento do folículo ovariano é exclusivamente

dependente do FSH.

(C) quando o corpo lúteo do ciclo anterior se extingue, a

produção lútea de progesterona e inibina-A diminui, per-

mitindo aumento dos níveis de FSH.

(D) as células da granulosa produzirão androgênios que são
convertidos pelas células da teca em estrogênio.

(E) a queda nos níveis de estrogênio causa um pico de secre-

ção hipofisária de LH que deflagra a ovulação.
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13) O Linfoma Malt está associado ao seguinte agente infeccioso:

(A) HTLV1.

(B) Vírus Epstein Barr.
(C) HIV.

(D) Herpesvirus humano 8 .
(E) Helicobacter Pylori.

14) Dentre as opções abaixo, assinale aquela que apresenta maior
risco de ressangramento nas doenças pépticas ulcerosas.

(A) Úlceras menores de 2, Ocm.

(B) Lesões localizadas em parede anterior de duodeno.
(C) Úlceras com congulo aderente.
(D) Vaso visível não sangrante.

(E) Leito da úlcera não sangrante, limpo.

15) Além da cardiotocografia basal (CTG), qual exame está
incluso na avaliação do Perfil Biofísico Fetal (PBF)?

(A) Dopplerfluxometria obstétrica (DFM) .

(B) Avaliação do Líquido Amniótico.

(C) DFM + USG Obstétrica para avaliação do Líquido Amniótico
(LA) , Dopplert dos movimentos fetais (MF) e dos movimen-

tos respiratórios (MR) .

(D) USG Obstétrica para avaliação do Líquido Amniótico (LA) ,

dos movimentos fetais (MF) e dos movimentos respirató-

rios (MR) ,

(E) USG Obstétrica para avaliação do Líquido Amniótico (LA) ,

dos movimentos fetais (MF) e estimativa do peso fetal.

16) O ovo anembrionado é um abortamento do tipo:

(A) retido.

(B) incompleto.

(C) completo.

(D) habitual.

(E) infectado.
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17) A infecção pelo papilomavírus humano (HPV) está associada
com aproximadamente 90% das neoplasias intraepiteliais (NIC)
do colo uterino. Assinale a opção correta em relação a esta
doença pré-invasiva do colo uterino.

(A) A taxa de regressão espontânea de NIC 1 é muito baixa,

sem qualquer tipo de tratamento.
(B) O tratamento preferido nos casos de NIC 2 e NIC 3 é a

conização do colo uterino.

(C) Uma vez identificada uma alteração colposcópica suges-

tiva de infecção por HPV, será indicada a realização de

cirurgia de alta frequência (CAF) para diagnóstico de

lesões intra-epiteliais.

(D) Segundo o Sistema BI-RADS 2001, para classificação do

exame de papanicolau, são utilizados os termos: células
escamosas atípicas (ASC), lesão escamosa de baixo grau

(LSIL) e lesão escamosa de alto grau (HSIL).

(E) Os principais achados anormais na colposcopia são epi-

télio acetobranco, leucoplasia, pontilhado, mosaico e

padrão vascular atípico.

18) Qual das opções abaixo apresenta indicação de
colecistectomia eletiva?

(A) Colecistite aguda.

(B) Colecistite enfisematosa.

(C) Empiema da vesícula biliar.

(D) Discinesia Biliar.

(E) Perfuração da vesícula biliar.

19) Qual dos itens citados abaixo, constitui causa de abdome

agudo isquêmico?

(A) Síndrome de Mallory-Weiss.

(B) Diverticulite de Meckel.

(C) Doença de Buerger .
(D) Envenenamento por aranha Viúva Negra.

(E) Síndrome de Boerhaave.

20) Assinale a opção que apresenta um fator considerado de risco

para Acidente Vascular Encefálico na Fibrilação Atrial.

(A) Idade menor que 75 anos.

(B) Prolapso de Vávula Mitral .
(C) Diabetes Melito.

(D) Insuficiência Mitral.

(E) Amiloidose.
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21) A profilaxia da doença hemorrágica do recém-nascido é feita
com vitamina

(A) A.

(B) B.

(C) D.

(D) E.

(E) K.

22) Um paciente ao realizar exames de sangue obteve o seguinte
resultado: Anti HCV negativo, Anti-HBS positivo, HBs Ag ne-

gativo, HBe Ag negativo, e Anti HBC IgG positivo. Nesse
caso, qual o diagnóstico correto do paciente?

(A) Hepatite B aguda com alta infectvidade.
(B) Hepatite B crônica com alta infectividade.

(C) Hepatite C crônica.
(D) Exposição ao vírus B com resolução da infecção.
(E) Vacinação efetiva da Hepatite B.

23) Na anatomia do cotovelo, a estrutura nervosa que cruza esta
articulação, posteriormente, ao epicôndilo medial é o nervo

(A) ulnar.
(B) músculo-cutâneo.

(C) radial.

(D) interósseo posterior.

(E) mediano.

24) Assinale a opção INCORRETA em relação às patologias

consideradas Vasculites primárias.

(A) Granulomatose de Wegener.

(B) Doença de Kawasaki .
(C) Púrpura de Henoch- Schönlein.

(D) Síndrome de Behçet .

(E) Doença do Soro.

25) Assinale a opção que apresenta a principal bactéria
anaeróbica isolada na apendicite perfurada.

(A) Bacteroids fragilis.

(B) Escherichia coli.
(C) Streptococcus viridans.
(D) Pseudomonas aeruginosa.

( E ) Staphylococcus aureus.
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26) Segundo a classificação de Tscherne, para fraturas expostas

da tíbia, uma laceração da pele através de um fragmento
ósseo(de dentro para fora), com pouca ou nenhuma contusão da

pele, é uma lesão de grau:

(A) O

(B) 1

(C) 2

(D) 3

(E) 4

27) Assinale a opção correta quanto à classificação dos métodos
contraceptivos.

(A) "Contracepção natural" - método de Billings (muco cervi-

cal) e condom.
(B) Métodos de barreira - espermicidas vaginais e dispositi-

vo intrauterino (DIU).

(C) Métodos cirúrgicos - laqueadura tubárea e diafragma.

(D) Métodos hormonais - implante subdérmico de levonorges-

trel e anel vaginal.

(E) Métodos não hormonais - coito interrompido e "minipí-

lula" .

28) Algumas drogas utilizadas na terapeutica médica, também são
consideradas carcinogênicas. Dentre as citadas abaixo, qual

está relacionada, principalmente, ao câncer de bexiga?

(A) Azatioprina.

(B) Ciclofosfamida.
(C) Clorambucil .

(D) Tamoxifeno.

(E) Estrógenos.

29) O Eletrocardiograma é o primeiro exame complementar

realizado na suspeita de Infarto Agudo do Miocárdio. No

Infarto Agudo secundário à obstrução da Artéria Coronária

Descendente Anterior . observa-se supradesnivelamento do

segmento ST nas seguintes derivações:

(A) V1, V2, V3, V4, V5, V6, D1 e AVL.

(B) D2, D3 e AVF.

(C) V1 e V2.

(D) D1 e AVL apenas.

(E) D1, AVL, V5 e V6 apenas.
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30) Em relação ao conhecido triângulo de Hesselbach, é correto
afirmar que

(A) suas estruturas limitam superiormente o canal inguinal.

(B) os vasos epigástricos inferiores funcionam como sua
margem medial.

(C) o ligamento inguinal funciona como sua margem superior.

(D) a bainha do músculo reto abdominal funciona como sua
margem lateral.

(E) é o local de ocorrência das hérnias inguinais diretas .

31) Assinale a opção que apresenta uma característica do
recém-nascido Pós-Termo.

(A) Pregas plantares mal definidas sobre a parte anterior da

planta dos pés.

(B) Mamilo apenas visível .
(C) Pele coreácea, rachada e enrugada.

(D) Pavilhão auricular parcialmente encurvado na borda.

(E) Glândula mamária não palpável.

32) Nas fraturas do colo de fêmur, os percentuais de

pseudoartrose e de necrose avascular da cabeça femural

estão, frequentemente, relacionados com as seguintes condi-

ções, EXCETO:

(A) a idade do paciente.

(B) o método de fixação.

(C) a demora no tratamento.
(D) a qualidade da redução.
(E) a mobilização precoce.
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33) Um paciente deu entrada no setor de emergência, vítima de

ferimento por projétil de arma de fogo de baixa velocidade,

na região cervical esquerda, conhecida como Zona II.

Encontrava-se agitado, apresentando hemoptise e enfisema
subcutâneo significativo. Qual será a abordagem correta,

nesse caso?

(A) Exploração cirúrgica imediata.
(B) Realização de tomografia computadorizada com contraste,

por ser de mais fácil realização, menos invasiva e ter
resultado semelhante ao da angiografia.

(C) Apenas observar evolução clínica, pois o paciente está
hemodinamicamente estável.

(D) Realização de angiografia, para identificação de lesão

vascular.

(E) Realização de broncoscopia, para investigação de lesão

de via aérea.

34) A vacina tríplice viral é composta por três agentes

atenuados, que são:

(A) sarampo, caxumba, e rubéola .

(B) sarampo, caxumba, e hepatite B.

(C) difteria, coqueluche, e tétano.

(D) poliomielite, influenza, e febre amarela.

(E) poliomielite, hepatite A, e hepatite B.

35) Com relação às luxações do quadril, é correto afirmar que:

(A) as luxações anteriores são frequentes.

(B) a incongruência pós redução não está relacionada a

fragmento intra-articular.

(C) o trauma de alta energia é frequente.

(D) na luxação posterior, o acesso anterior aumenta a chance

de necrose da cabeça do fêmur.

(E) a manobra de Stimson é mais utilizada para luxação

anterior.
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36) Em relação às doenças da mama, assinale a opção correta.

(A) A alteração fibrocística da mama é a lesão mais comum da

mama em mulheres acima de 55 anos.

(B) A maioria dos tumores filoides da mama são benignas,

unilaterais e caracterizam-se por um crescimento rápido.

(C) Vários estudos comprovam a associação frequente entre
abcesso subareolar de repetição e alcoolismo.

(D) Cerca de 40 a 45% dos cânceres de mama têm fundo here-

ditário e estão relacionados à presença da mutação gené-

tica do tipo Her-2.

(E) A American Cancer Society recomenda que todas as mulhe-

res, independente do risco alto ou baixo para desenvol-

ver câncer de mama, iniciem o rastreamento mamográfico

aos 40 anos.

37) Qual das doenças exantemáticas abaixo é de etiologia viral?

(A) Escarlatina.

(B) Doença de Kawasaki .
(C) Miliária rubra.

(D) Febre maculosa Brasileira.

(E) Mononucleose infecciosa.

38) Assinale a opção que apresenta um tumor ósseo maligno

primário.

(A) Defeito cortical fibroso.

(B) Osteossarcoma.
(C) Encondroma.

(D) Osteocondroma.

(E) Cisto ósseo.

39) A estrutura neurológica que passa pelo túnel do carpo é o
nervo

(A) ulnar .

(B) radial.

(C) mediano.

(D) interósseo posterior.

(E) axilar.
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40) Paciente masculino, 13 anos, negro, acima do peso para a
idade, refere dor no quadril esquerdo com irradiação para a
virilha e face interna do joelho. Apresenta claudicação e no
exame físico limitação de movimentos, sobretudo de rotação
medial do quadril esquerdo.Qual o provável diagnóstico?

(A) Deslizamento da epífise da cabeça do fêmur.

(B) Artrite séptica.
(C) Osteomielite.

(D) Luxação do quadril .
(E) Fratura do fêmur.

41) Em relação ao Diabetes gestacional, assinale a opção corre-

ta.

(A) Uma das principais características do Diabetes gestacio-

nal é sua manutenção após a gravidez.

(B) O teste recomendado pela Organização Mundial de Saúde

(OMS) para o diagnóstico do diabetes gestacional é o

teste de tolerância à glicose oral (TTGO), com 75g de
glicose que deverá ser realizado logo no primeiro tri-

mestre de gestação.

(C) A Diabetes gestacional oferece risco de complicações ma-

ternas, porém não tem repercussões importantes no feto.
(D) 0 Diabetes gestacional, se não tratado adequadamente,

pode cursar com macrossomia fetal, além de hipoglicemia

e hiperbilirrubinemia neonatal.
(E) Quando presente a macrossomia fetal, a via de parto pre-

ferencial será a vaginal.

42) O nível de consciência da criança comatosa costuma variar
bastante, dentro de um determinado intervalo de tempo,

dependendo da etiologia e da evolução do coma. De maneira
geral, com a finalidade de padronizar a avaliação destas
crianças, são utilizadas escalas, como a de coma de glasgow
modificada para crianças. Qual a pontuação máxima dessa
escala?

(A) 5

(B) 10

(C) 15

(D) 20

(E) 25
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43) A Quimioprofilaxia de um recém-nascido de mulher infectada
pelo HIV deverá ser realizada com:

GA) estamidina.
03) nevirapina.

(C) zidovudina (AZT) .
(D) ritonavir.

(E) lopinavir.

44) Assinale a opção que apresenta o antibiótico que será
utilizado na profilaxia dos contatos íntimos, de pacientes
maiores de 18 anos com meningite meningocócica.

GA) Ciprofoxacina.

03) Sulfonamida.

(C) Eritromicina.

(D) Cefalotina.

(E) Clindamicina.

45) Assinale a opção que apresenta um medicamento associado à
causa definitiva de pancreatite.

(A) Acetaminofen.

CB) Isoniazida.

(C) Furosemida.

(D) Alfa Metil DOPA.

(E) Procainamida.

46) As opções abaixo apresentam sinais de alarme na dengue,

EXCETO:

(A) dor abdominal intensa e contínua.
(B) hepatomegalia dolorosa.
(C) desconforto respiratório.
(D) queda bruta das plaquetas.

DS) artralgia.
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47) Em relação às alterações do líquido amniótico, assinale a

opção INCORRETA.

(A) A 01igodramnia está associada a condições fetais graves

como doença renal, crescimento intrauterino restrito
(CIUR), amniorrexe prematura e pós-maturidade.

(B) A Oligodramnia acentuada já no segundo trimestre de ges-

tação é sinal de péssimo prognóstico com possível morte
fetal intraútero.

(C) Há uma grande incidência de Polidramania na doença hemo-

lítica perinatal, na gemelaridade, na diabetes gestacio-

nal e nas infecções fetais.
(D) A amniorrexe prematura na portadora de Polidramnia é

acompanhada de grande incidência de prolapso de cordão

umbilical.

(E) A Polidramnia confere um caráter protetor ao quarto pe-

ríodo do parto, diminuindo a incidência de hemorragias.

48) Assinale a opção que apresenta uma causa de Pseudo-Hipona-

tremia.

(A) Hipotireoidismo.

(B) Uso de diuréticos .

(C) Insuficiência Renal Crônica.
(D) Deficiência de glicocorticoides.

(E) Hiperproteinemia.

49) Qual o tratamento de primeira escolha do Abcesso Hepático

Amebiano?

(A) Cloroquina.

(B) Ampicilina.

(C) Albendazol.

(D) Ivermectina.

(E) Metronidazol.

50) A fratura do terço proximal da ulna com luxação da cabeça do

rádio é conhecida como

(A) Fratura de Smith.

(B) Fratura de Sanders .
(C) Fratura-luxação de Neer.

(D) Fratura-luxação de Rockwood.

(E) Fratura-luxação de Monteggia.
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