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1) Qual é a patologia cirúrgica abdominal mais comum encontrada 
durante a gravidez?

(A) Apendicite aguda.
(B) Colecictite aguda.
(C) Pancreatite biliar.
(D) Obstrução intestinal.
(E) Diverticulite aguda.

2} Amenorreia, anovulação crônica, infertilidade, ganho 
ponderai e hirsutismo sugerem o diagnóstico de:

(A) adenomiose.
{B) mioma intramural.
(C) síndrorae de ovários policísticos.
(D) doença inflamatória pélvica.
{E) vulvovaginite.

3) Quanto ao tratamento das fraturas expostas, é correto 
afirmar que:

(A) Antibióticoterapia não é necessário.
{B) Um litro de soro fisiológico é suficiente para irrigação 

cirúrgica.
{C) Feridas com lem não caracterizam exposição óssea.
(D) Não se trata de emergência ortopédica.
(E) 0 desbridamento cirúrgico deve ser feito imediatamente.

4) A deficiência de ferro é uma das formas mais prevalentes de
anemia. Globalmente, 50% das anemias são atribuídas à 
deficiência de ferro, assim sendo, levando-se em
consideração a morfologia dos eritrócitos, como se
classifica a anemia ferropriva?

(A) Normocrômica e microcítica.
{B) Hipocrômica e microcítica.
(C) Hipercrômica e microcítica.
(D) Hipercrômica e macrocítica.
{E) Hipocrômica e macrocítica.
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5) Qual é o Sinal/sintoma que caracteriza eclâmpsia e que não 
está presente na pré-eclâmpsia?

(A) Cefaleia.
(B} Hipotensão -
(C) Edema.
(D) Crise convulsiva.
(E) Hipertensão arterial.

6) A origem mais comum do abscesso hepático é:

(A) da veia porta.
(B) da artéria hepática.
(C) do trauma.
(D) da infecção sistêmica.
(E) da árvore biliar.

7) Sobre a síndrome do cólon irritável, é correto afirmar que:

(A) é um distúrbio funcional caracterizado por dor, 
desconforto abdominal e alteração dos hábitos 
intestinais.

(B) o diagnóstico é feito através de marcadores clinicos 
específicos e, em alguns casos, a biópsia se faz 
necessária.

(C) a síndrome é uma patologia pouco comum na prática 
clinica e é mais prevalente em homens.

(D) a intensidade dos sintomas não costuma ser muito 
variáveis e, geralmente, afetam a qualidade de vida dos 
pacientes.

(E) os critérios de Roma II descrevem o aspecto da 
macroscopia das lesões encontrado na coloscopia.

8) Qual é o agente etiológico mais comum da pneumonia na
criança?

(A) Estreptococcus pneumonias.
(B) Pseudomonas aeruginosa.
{C) Staphylococcus aureus.
(D) Escherichia colí.
(E) Pneumocystis jirovecii.
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9) Homem com 30 anos, chega ao serviço de emergência muito 
ansioso com resultado de alguns exames: Anti-HAV IgG 
reagente, Anti-HAV IgM não reagente, Anti-HCV não reagente, 
HbsAg não reagente, Anti-Hbs reagente, Anti-Hbc não reagente 
e anti-Hbe não reagente. Sendo assim, é correto afirmar que 
o paciente

(A) esteve em contato com hepatite A.
(B) não foi vacinado para hepatite B.
(C) já teve contato com vírus da hepatite C.
(D) foi adequadamente vacinado.
(E) está em curso de hepetite A.

10) A toxemia gravídica caracteriza-se pela tríade:

(A) hipertensão, edema e proteinúria.
(B) edema, poliúria e hipotensão.
(C) edema, hipertensão e hiperglicemia.
(D) proteinúria, hipertensão e glicosúria.
(E) cefaleia, glicosúria e hipertensão.

11) Assinale a opção que apresenta um importante fator de risco 
para câncer de mama.

(A) História familiar de câncer de mama em parente de 
primeiro grau (mãe ou irmã).

(B) Diabetes.
(C) Hipertensão.
(D) Gravidez.
(E) Sedentarismo.

12) Assinale a opção que apresenta uma indicação de
colangiografia intraoperatória.

(A) Enzimas hepáticas normais.
(B) Colédoco fino à imagem pré-operatória, com cálculos 

grandes na vesícula.
(C) Pancreatite biliar com estudo endoscópico do colédoco 

prévio.
(D) Suspeita de lesão intra-operatóría das vias biliares.
(E) Anatomia bem definida durante a dissecção laparoscópica.
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13) Durante exame físico ginecológico, qual achado sugere o 
diagnóstico de doença inflamatória pélvica?

(A) Secreção vaginal fisiológica.
(B) Dor à palpação dos órgãos pélvicos.
(C) Aumento de volume uterino.
(D) Metrorragia intensa.
(E) Condiloma.

14) o aleitamento materno possui vantagens práticas e 
psicológicas. Portanto, todas as mães devem ser estimuladas 
a amamentar seus bebês ao seio. Sobre o tema, assinale a 
opção correta.

(A) No Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza 
o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida.

(B) Recomenda-se amamentar os bebês, mesmo se a lactante for 
HIV positiva.

(C) O leite humano não contém anticorpos bacterianos e 
virais.

(D) O reinicio da menstruação deve desencorajar a 
continuação da amamentação.

(E) O aleitamento materno está associado a uma maior 
incidência de problemas alimentares relacionados à 
alergia.

15) Pela American Socíety of Anesthesiology, paciente com doença 
sistêmica que resulta em debilidade funcional é classificado 
como ASA:

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
(E) V

16) Como se denomina a hérnia de parede abdominal que se 
caracteriza pela protusão de órgão ou tecidos através da 
linha semilunar ou arqueada de Douglas?

(A) Spiegel.
(B) Femural.
(C) Littrè.
(D) Deslizamento.
(E) Inguinal direta.
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17} Qual é o grau de uma lesão em que a queimadura atinge a 
epiderme e a derme?

(A) Primeiro.
(B) Segundo.
(C) Terceiro.
(D) Quarto.
(E) Quinto.

18) A disparidade em pulsação e pressão arterial nos braços e 
pernas associada a pulsos femorais fracos (ou ausentes em 
até 40% dos pacientes)em contraste com os pulsos latejantes 
dos vasos dos braços e carótida, em recém-nascido, 
possibilita a hipótese diagnóstica de:

(A) subluxação congênita de quadril.
(B) coarctação da aorta.
(C) tetralogia de Fallot.
(D) comunicação interatrial.
(E) paralisia infantil.

19) A convulsão febril simples é a condição epiléptica mais 
comum da infância. Sobre ela, assinale a opção INCORRETA.

(A) Ocorre independentemente da idade da criança, sendo 
mais comum entre os maiores de 9 anos.

(B) Antecedentes familiares positivos de crises febris em 
irmãos e nos pais sugerem predisposição genética.

(C) Geralmente se associa a um nivel de temperatura que 
aumenta rapidamente até 39°C ou mais.

(D) 0 estado de mal epiléptico costuma ser causado por 
infecção do sistema nervoso central.

(E) A conduta de rotina para um lactente normal com crises
convulsivas febris simples e breves inclui pesquisa 
cuidadosa da causa da febre e tranquilização e
orientação dos pais.

20) Culdocentese é o procedimento caracterizado pela punção:

(A) de abscesso mamário.
(B) de cisto mamário.
(C) da cavidade amniótica.
(D) do fígado.
(E) do fundo de saco de Douglas
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(A) A luxação simples do ombro geralmente necessita de 
redução aberta.

(B) A luxação do cotovelo é a mais rara de ocorrer.
(C) A luxação do joelho pode estar associada à lesão da 

artéria poplítea.
(D) Geralmente, a patela luxa medialmente.
(E) A luxação do quadril não constitui emergência 

ortopédica.

22) o teste imunológico para diagnóstico da gravidez detecta a
excreção de:

(A) estradiol.
(B) progesterona.
(C) ocitocina.
(D) gonadotrofina coriônica humana.
(E) testosterona.

23) Com relação à terapia oral para Diabetes, assinale a opção
INCORRETA.

(A) A acarbose diminui a absorção da glicose e auxilia na 
redução da glicemia pós prandial.

(B) As sulfonilureias têm como mecanismo de ação o aumento 
da secreção de insulina. Sendo assim a hipoglicemia é 
um efeito colateral raro.

{C) A metformina reduz a produção de glicose hepática e
frequentemente está relacionada à perda de peso e à 
intolerância gástrica.

(D) As tiazolinedionas reduzem a resistência à insulina e 
têm como contraindicação doença hepática e
insuficiência cardíaca.

{E) As sulfonilureias de segunda e terceira geração são 
drogas mais seguras com menos chance de efeitos 
colaterais.

24) A vacina anti-Rh está indicada no pós-parto para prevenção
da doença hemolítica perinatal nos casos de:

21} Sobre luxações, assinale a opção correta.

(A) mãe Rh positivo e RN Rh positivo.
(B) mãe Rh positivo e RN Rh negativo.
(C) mãe Rh negativo e RN Rh negativo.
(D) mãe Rh negativo 0 RN Rh positivo.
(E) mãe Rh positivo e RN Rh positivo ou negativo
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(A) sempre se deve internar lactentes portadores de 
bronquiolite aguda.

(B) é comumente causada por agentes não-virais.
(C) é mais comum em lactentes amamentados ao seio materno.
(D) deve ser tratada com corticoide sistêmico.
(E) o vírus sincicial respiratório é responsável por mais de 

50% dos casos,

26} A avaliação inicial do paciente com escoliose idiopática do 
adolescente deve incluir:

{A} ressonância magnética.
(B) provas reumatológicas.
{C} cintilografia óssea.
{D} exame físico e neurológico completo.
{E} eletroneuromiografia.

27} Qual das opções abaixo apresenta indicação para realização 
de tomografia computadorizada de abdome no trauma?

{A} Clara indicação para laparotomia.
(B) Instabilidade hemodinâmica.
{C} Trauma abdominal fechado, com paciente estável.
(D} Agitação.
(E) Alergia ao meio de contraste.

28} Criança com 10 anos de idade, portadora de leucemia mieloide 
aguda, encontra-se internada em uma enfermaria de oncologia 
pediátrica. Iniciou febre há 3 dias, quando surgiram 
vesículas em membros e tronco, sugestivas de varicela. Qual 
a conduta a ser adotada nas demais crianças internadas nessa 
enfermaria?

(A} Observar, pois já foram passadas 72 horas de contato.
(B) Aplicar a vacina antivaricela.
(C) Aplicar a imunoglobulina antivaricela.
(D} Aplicar a vacina e a imunoglobulina antivaricela.
(E} Dar alta para as demais crianças.

25} Com relação à bronquiolite aguda, é correto airmar que:
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29) Qual substância é formalmente contraindicada durante a 
gestação?

(A) Talidomida.
(B) Dipirona.
(C) Amoxicilina.
(D) Paracetamol.
(E) Ácido fólico.

30) De todas as caracteristicas visíveis da membrana timpânica, 
qual das abaixo citadas é a mais sensivel e especifica para 
determinar o diagnóstico de Otite Média Aguda?

(A) Aumento da vascularização.
(B) Mobilidade / abaulamento.
(C) Perda do triângulo luminoso.
(D) Hiperemia.
(E) Opacidade.

31) Assinale a opção que apresenta uma complicação tardia após 
fratura supracondilar de úmero em crianças.

(A) Neuropraxia.
(B) Síndrome compartimentai.
(C) Infecção.
(D) Cúbito varo.
(E) Luxação acrômioclavicular.

32) São fatores de risco para fratura osteoporótica, EXCETO:

(A) baixo peso.
(B) cor branca.
(C) fratura prévia na idade adulta.
(D) tabagismo.
(E) atividade fisica.

33) A sindrome nefrótica é essencialmente uma doença pediátrica, 
sendo 15 vezes mais comum em crianças que em adultos. Os 
aspectos característicos da síndrome nefrótica são:

(A) hipertensão arterial, edema, hiperglicemia.
(B) hipercalcemia, hiperglicemia, hipertensão arterial.
(C) edema, hipocalemia, hipertensão arterial.
(D) hipotensão arterial, proteinúria, hiperglicemia.
(E) edema, hiperlipidemia, hipoalbubinemia.
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34) Com relação à osteomielite aguda hematogênica, é INCORRETO
afirmar que:

(A) a contagem de leucócitos muitas vezes é normal.
(B) abscessos sequestrados exigem drenagem cirúrgica.
(C) é o tipo mais comum de infecção óssea.
(D) estreptococcus grupo B é o organismo infectante mais 

provável em adultos.
(E) em crianças com menos de 2 anos, alguns vasos sanguíneos 

cruzam a fise e podem disseminar infecção para epífese,

35) Sobre a Doença de Parkinson, é correto afirmar que:

(A) as alterações cognitivas acontecem antes das alterações 
motoras.

(B) a depressão não está comumente associada à doença.
(C) o diagnóstico é estabelecido a partir de marcadores 

específicos.
(D) as manifestações clínicas mais comuns são: bradicinesia, 

tremor em repouso, rigidez e alteração de marcha.
(E) o tratamento deve ser instituído precocemente e nunca 

deve ser feito em monoterapia.

36) Qual a técnica de cirurgia bariátrica em que o mecanismo de
ação é amplamente restritivo com má absorção discreta?

(A) Desvio pancreático.
(B) Derivação gástrica em y de Roux.
(C) Exclusão duodenal.
(D) Gastroplastia vertical em banda.
(E) Colocação de banda gástrica ajustável laparoscópica.

37) Com relação às fraturas do quadril, assinale a opção
correta.

(A) Fratura do colo do fêmur é mais comum em homens.
(B) O estágio I de Garden representa a fratura completa.
{C) Artroplastia é o único método de tratamento.
(D) Na fratura do colo do fêmur, o tratamento cirúrgico deve 

ser feito assim que possível.
(E) Nos pacientes jovens, estão associadas à trauma de baixa 

energia.

Prova
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38) A doença pulmonar obstrutiva crônica é uma patologia de alta 
prevalência e de intima relação com o hábito do tabagismo, 
sendo caracterizada por hiperreatividade das vias aéreas e 
por períodos de estabilidade e exacerbações. 0 período de 
exacerbação é marcado por:

(A) febre, piora da dispneia e melhora da tosse.
(B) Inapetência, piora da tosse e ausência de secreção.
(C) aumento da secreção, secreção clara e fluida, além de 

anorexia.
(D) anorexia, melhora da dispneia e aumento da tosse.
(E) piora da tosse e da dispneia, além de aumento do volume 

da secreção.

39) Mulher com 60 anos, sabidamente hipertensa, em uso de 
losartan 50mg 2 vezes ao dia, hidroclorotiazida 25mg pela 
manhã, anlodipino 5mg 2 vezes ao dia, carbonato de cálcio 
600mg 2 vezes ao dia e clonazepam' lmg à noite, procura 
serviço de emergência com queixa de edema de membros 
inferiores. Esse edema provavelmente está relacionado ao 
uso de qual medicação?

(A) Losartan.
(B) Anlodipino.
(C) Clonazepan.
(D) Carbonato de cálcio.
(E) Hidroclorotiazida.

40) Mulher com 45 anos chega à emergência de um hospital 
terciário, acompanhada pelo esposo, com relato de perda 
súbita de consciência, precedida de uma cefaleia referida 
como "a pior dor de cabeça da vida”. O exame físico não 
demonstrou déficit focal. A conduta a ser adotada é:

(A) realizar ímediatamente punção lombar e iniciar
antibiótico de amplo espectro.

(B) realizar Tomografia de crânio e encaminhar para 
vigilância neurológica no CTI.

(C) realizar analgesia com dipirona e liberar com orientação 
de procurar neurologista.

(D) solicitar exames laboratoriais para afastar a 
possibilidade de meningite.

(E) fazer ressonância nuclear magnética de crânio e aguardar 
especialista.
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41) Com relação aos tumores malignos do reto, qual é o mais 
frequente?

(A) Sarcoma.
(B) Adenocarcinoma.
(C) Linfoma.
(D) Carcinòide.
(E) Melanoma.

42) A discopatia cervical tem indicação cirúrgica quando o 
paciente:

(A) apresenta melhora com tratamento conservador.
(B) tem déficit neurológico progressivo.
(C) queixa-se de cefaleia.
{D) apresenta alteração de reflexo patelar.
(E) não tiver resposta com a tração cervical.

43) Com relação à lesão do ligamento cruzado anterior do joelho, 
é correto afirmar que:

(A) o tratamento conservador é uma opção.
{B) a punção articular tem que ser feita imediatamente.
(C) as mulheres são mais acometidas que os homens.
(D) crianças não apresentam esse tido de lesão.
(E) é mais rara que a lesão do ligamento cruzado posterior.

44) Paciente de 25 anos, sexo masculino, com dor progressiva em 
topografia de fêmur distai, apresentando nas radiografias da 
região lesão agressiva, mal definida, metafisária com reação 
periosteal. Assinale a opção que apresenta o provável 
diagnóstico.

(A) Fratura por estresse.
(B) Osteossarcoma.
(C) Doença de Paget.
(D) Mieloma múltilo.
(E) Cisto de Baker.

45) A maioria dos corpos estranhos nas vias aéreas se aloja:

(A) no Brônquio esquerdo
(B) nas narinas.
(C) na laringe.
(D) na traqueia.
{E) no Brônquio direito.
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46) Com relação ao manuseio de um paciente vítima de acidente 
automobilístico com lesão do anel pélvico, é correto airmar 
que :

t(A) devem ser tomadas todas as medidas dos protocolos 
traumatológicos existentes.

(B) a tomografia deve ser feita antes mesmo de realizar 
radiografias.

(C) em pacientes com instabilidade hemodinâmica, é indicada 
observação por 24hs.

(D) não é necessário realizar exames vaginal e retal em 
pacientes com fratura exposta de bacia.

{E) imediatamente após a lesão, a mortalidade é decorrente 
de falência de múltiplos órgãos.

47) Qual é a neoplasia abdominal mais comum em crianças?

(A) Neuroblastoma.
(B) Tumor de Wilms.
(C) Rabdomíossarcoma.
(D) Hepatoblastoma.
(E) Teratoma.

4 8) Qual manifestação clínica é mais consistente para 
classificar uma criança como portadora de pneumonia?

(A) Sibilância.
(B) Aumento da frequência respiratória.
(C) Estridor.
(D) Tiragem subcostal.
(E) Tosse.

49) Qual vírus está diretamente relacionado ao câncer de colo 
uterino ?

(A) CMV.
(B) H1N1.
(C) HPV.
(D) HTLV 1 e 2.
(E) HIV.
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50) A nefrite lúpica é uma das manifestações 
eritematoso sistêmico* Qual é o anticorpo 
fortemente relacionado à nefrite?

(A) Anticardiolipina.
(B) Anti-DNA.
(C) Anti-SSA (RO).
(D) Anti-SM*
(E) Anti-P.

Prova : Amarela Concurso :
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