
1ª PARTE – CONHECIMENTOS GERAIS 

 

MEDICINA 
Questão nº: 1  

Paciente com mais de 50 anos tem um maior risco de hemorragia por 

angiodisplasia de cólon, a qual acontece com maior frequência no: 

 

a) Cólon transverso 

b) Cólon esquerdo 

c) Cólon ascendente 

d) Sigmóide 

 

Questão nº: 2  

A causa mais comum de hemorragia maciça no trato gastrointestinal baixo é: 

 

a) Câncer 

b) Diverticulose 

c) Diverticulite 

d) Pólipo 

 

Questão nº: 3  

Um paciente procurou atendimento médico apresentando paresia aguda em 

dimídio direito. Esse déficit focal poderá ser considerado um ataque isquêmico 

transitório caso esteja completamente revertido num período máximo de: 

 

a) 60 minutos 

b) 30 minutos 

c) 24 horas 

d) 48 horas 



 

Questão nº: 4  

O tratamento da colite pseudomembranosa inclui o uso da seguinte medicação 

abaixo: 

 

a) Clindamicina 

b) Ampicilina 

c) Ceftriaxone 

d) Metronidazol 

 

Questão nº: 5  

Qual das seguintes hepatites é a que mais cronifica? 

 

a) Hepatite A 

b) Hepatite C 

c) Hepatite B 

d) Hepatite E 

 

Questão nº: 6  

O exame padrão ouro para o diagnóstico da cirrose é: 

 

a) Biópsia hepática 

b) Hemograma completo 

c) Hepatograma 

d) Coagulograma 

 

 



Questão nº: 7  

Qual o melhor método para o diagnóstico da tuberculose pulmonar? 

 

a) PCR do escarro 

b) PCR do lavado broncoalveolar 

c) BAAR do escarro 

d) Dosagem do ADA no escarro 

 

Questão nº: 8  

Todas as patologias abaixo podem causar hipertensão porta, EXCETO: 

 

a) Trombose de veia porta 

b) Síndrome de Budd-Chiari 

c) Colangite 

d) Insuficiência cardíaca grave 

 

Questão nº: 9 

A propriedade de um Teste Diagnóstico detectar a proporção de verdadeiros 

negativos entre todos os indivíduos sadios, define:  

 

 

a) Prevalência 

  

 b) Sensibilidade 

  

c) Especificidade 

   

 d) Valor Preditivo Positivo 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questão nº: 10 

As medidas de frequência de doença são definidas a partir de dois conceitos 

epidemiológicos fundamentais, são eles:  

 

a) Incidência e Prevalência 

  

b) Epidemia e Notificação 

 

c) Expectativa de vida e Natalidade 

 

 e) Medidas relativas e Medidas absolutas 

 

 

Questão nº: 11 

NÃO é considerada doença e/ou agravo de notificação imediata: 

 

a) Poliomielite 

 

b) Coqueluche 

  

c) Peste 

 

 d) Tularemia 

 

 

 

Questão nº: 12 

Qual das opções abaixo NÃO é uma contraindicação para o aleitamento materno? 

 

a) HIV 

b) Mastite 

c) HTLV 

d) Nenhuma das opções anteriores 

 

Questão nº: 13 

Qual das situações abaixo NÃO é considerada fator de risco estabelecido para 

câncer de mama? 

 

a) Diagnóstico prévio de hiperplasia atípica. 

b) História familiar positiva em parentes de primeiro grau. 



c) Menarca precoce e menopausa tardia. 

d) Uso de contraceptivo hormonal oral. 

 

Questão nº: 14 

Puérpera com 15 dias de parto procurou atendimento médico com o quadro de 

febre, mastalgia e sinais flogísticos em mama direita. O diagnóstico foi mastite 

lactacional. Qual o agente mais comum? 

 

a) Proteus mirabilis. 

b) Staphylococcus aureus. 

c) Staphylococcus epidermidis. 

d) Streptococcus agalactiae. 

 

Questão nº: 15 

São exemplos comuns de síndrome de febre hemorrágica (FH), EXCETO: 

 

a) Febre amarela 

b) Chikungunya 

c) Dengue 

d) Síndrome pulmonar por Hantavirus 

 

Questão nº: 16 

Correlacione e marque a opção certa: 

 

1) Exantema poupa palmas e plantas,                                       W) Exantema súbito 

Duração > 3 dias. Manchas de KOPLIK 

 

2) Exantema desaparece a medida                                            X) Eritema infeccioso 

que se espalha. Manchas de FORSCHHEIMER 

 

 

 

 



3) Aspecto de “bochecha esbofeteada”,                                    Y) Rubéola 

Síndrome pápulo-purpúrea nas mãos e pés em 

“luva e meia” 

 

4) Erupção maculopapulosa difusa                                           Z) Sarampo 

(poupando a face), resolução em dois dias 

 

a) 1W; 2Y; 3Z; 4X 

b) 1X; 2W; 3Y; 4Z 

c) 1Z; 2Y; 3X; 4W 

d) 1Y; 2Z; 3X; 4W 

 

Questão nº: 17 

Mulher de 31 anos procura posto de saúde com queixa de uma úlcera na região 

genital, dolorosa, linfadenopatia inguinal e relata que iniciou um namoro há 5 dias. 

Qual o provável agente etiológico? 

 

a) Treponema pallidum 

b) Chlamydia tracomatis 

c) Haemophilus ducrey 

d) Calymmatobacterium granulomatis 

 

Questão nº: 18 

NÃO constitui manifestação clínica na Intoxicação Crônica por Chumbo: 

 

a) Nefropatia 

  

b) Degeneração gordurosa do fígado 

  

c) Alterações da memória 

 

 d) Diminuição da fertilidade 
 
 
 

 

 



Questão nº: 19 

As medidas de frequência de doença são definidas a partir de dois conceitos 

epidemiológicos fundamentais, são eles:  

 

a) Incidência e Prevalência 

  

b) Epidemia e Notificação 

 

c) Expectativa de vida e Natalidade 

 

 d) Medidas relativas e Medidas absolutas 
 

Questão nº: 20 

Expressar o número de casos existentes de uma doença, em determinado período 

de tempo, é definição para:  

 

a) Período de incubação 

  

 b) Prevalência 

  

 c) Incidência 

   

 d) Sobrevida 

 

 

 

 

FIM DA 1ª PARTE 
 

 

 

 

 

 


