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Esta prova tem duração de 4 horas e é constituída de 80 questões objetivas para as seguintes 
áreas: 

 Cirurgia Geral 

 Clínica Médica 

 Obstetrícia e Ginecologia 

 Pediatria 

 Medicina Preventiva e Social 
 

 Mantenha sua cédula de identidade sobre a carteira. 
 

 Na folha de respostas dos testes, assinale apenas uma alternativa, usando caneta 
esferográfica preta ou azul-escuro e preenchendo com cuidado o alvéolo correspondente. 
Não rasure ou amasse a folha de respostas nem a utilize para qualquer outra finalidade. Será 
anulada a questão em que for assinalada mais de uma alternativa, ou que estiver totalmente em 
branco. 

 

 Não será permitido sair da sala antes de decorrida uma hora e meia do início das provas, salvo 
em caso de extrema necessidade. 

 

 Utilize, para rascunhos, qualquer espaço disponível no caderno de questões. 
 

 Ao final da prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, para assegurar a 
confiabilidade do processo seletivo.  

 

 Após o término da prova, devolva ao fiscal de sala todo o material que você recebeu, 
devidamente identificado nos locais adequados. 

                                                                                                                                      BOA PROVA! 

 

 Leia com atenção 

Concurso de Residência Médica – 2016 

Identificação obrigatória 

 

Nome do(a) candidato(a): ______________________________________________ 

 

Assinatura:___________________________________________________________ 
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1 Paciente do sexo feminino, 52 anos, ASA II, com lesão ulcerada medindo 2,5 cm na região do 
fundo gástrico, com biópsia de carcinoma gástrico em anel de sinete. Qual a melhor conduta? 
 

a) Gastrectomia 4/5, com esvaziamento ganglionar D2 e com reconstrução Y de Roux 
b) Gastrectomia total, com esvaziamento ganglionar D1 e com reconstrução a B II 
c) Gastrectomia total, esvaziamento ganglionar D2 e com reconstrução Y de Roux 
d) Gastrectomia proximal, com esvaziamento ganglionar D1 e reconstrução com esôfago gastro 

anastomose 
e) Gastrectomia subtotal, com esvaziamento D1 e reconstrução de Y de Roux 

 

2 Das hérnias descritas abaixo, qual tem o maior risco de encarceramento e de complicação? 
  

a) Inguinal em adulto 
b) Femoral 
c) Inguinal em crianças 
d) Umbilical 
e) Lombar  

 

3 Para qual das alternativas abaixo NÃO está indicada a profilaxia antimicrobiana perioperatória? 
 

a) Esofagectomias 
b) Colecistectomia eletiva 
c) Amputação de membro inferior com necrose seca 
d) Lobectomia pulmonar 
e) Colectomia direita 
 

4 Qual a alternativa INCORRETA em relação ao tratamento cirúrgico da pancreatite aguda? 
  

a)                                                                                             
necrose esteja organizada. 

b) A indicação de papilotomia endoscópica limita-se às pancreatites agudas de etiologia biliar em 
doentes com icterícia obstrutiva progressiva ou com suspeita de colangite.  

c) Coleção, necrose infectada ou abscesso podem ser abordados com bons resultados utilizando-
se técnica menos invasiva, como drenagem percutânea.  

d) Quando for de origem biliar, a colecistectomia deve ser realizada                            
pancreatite.  

e) Casos com formação de coleções líquidas, ou pseudocistos, sem infecção, devem ser 
inicialmente observados, pois a maioria resolve-se em até seis meses.  

 

5 Em relação ao tratamento cirúrgico da obesidade, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) É indicado para pessoas com índice de massa corpórea (IMC) maior que 40, mantido por 
período mínimo de dois anos. 

b) É indicado para pessoas com IMC maior que 35, com doenças associadas, como diabetes, 
hipertensão arterial e artropatias. 

c) As derivações gástricas em Y de Roux são a técnica cirúrgica atualmente preferida, por agir na 
redução ponderal apenas por restrição mecânica. 

d) As principais complicações pós-operatórias das derivações gástricas em Y de Roux incluem a 
hérnia incisional (quando realizadas por laparotomia), a colelitíase e complicações relacionadas 
ao anel de silicone (quando utilizado). 

e) As cirurgias para o tratamento da obesidade podem levar a sequelas nutricionais, sendo as mais 
preocupantes a anemia, a hipoalbuminemia e as carências de minerais e vitaminas. 

 

 

 

Cirurgia Geral 
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6 São fatores de risco associados ao desenvolvimento do carcinoma epidermoide do esôfago: 
 

a) esôfago de Barrett e pólipos inflamatórios. 
b) operação esofágica prévia e doença do refluxo. 
c) obesidade e consumo de carne e peixe salgados. 
d) estenose cáustica e etilismo. 
e) infecção pelo Helicobacter pylori e obesidade. 

 

7 Qual a melhor conduta, no caso de uma paciente do sexo feminino, 52 anos, com quadro de 
diverticulite aguda classificada com Hinchey III? 
 

a) Ressecção do sigmoide e colostomia a Hartmann 
b) Punção guiada por tomografia computadorizada 
c) Antibioticoterapia de largo espectro domiciliar 
d) Transversostomia às cegas e antibiotecoterapia de largo espectro 
e) Sigmoidectomia com reconstrução primária 
 

8 No câncer do intestino grosso, qual dos exames abaixo é importante na avaliação pré-operatória 
de tumores sincrônicos? 
 

a) Tomografia computadorizada de abdome e pelve 
b) Radiografia simples do tórax PA e Perfil 
c) Colonoscopia 
d) CEA 
e) Ressonância nuclear magnética da pelve 

 

9 Em qual das alternativas a relação entre sinais/sintomas e diagnóstico está INCORRETA? 

  

a) Dor, enfisema mediastinal e cervical  lesão de esôfago 
b) Elevação da cúpula diafragmática, ausculta de ruídos hidroaéreos torácicos  rotura 

diafragmática 
c) Alargamento do mediastino e fratura de arcos costais altos  lesão de grandes vasos da base 
d) Respiração paradoxal  tamponamento cardíaco 
e) Diminuição do murmúrio vesicular, timpanismo, estase jugular  pneumotórax hipertensivo 

 

10 Homem, 40 anos, vítima de                                                              

emergência em prancha longa e com colar cervical, inconsciente, pressão arterial de            

70/40 mmHg e pulso de 140 batimentos/minuto. Apresenta desvio da traqueia para a esquerda, 

afundamento da parede anterior do hemi                                                  

                                                                                                

exposta do fêmur direito. As condutas listadas abaixo deverão fazer parte do atendimento desse 

paciente. 

1. Entubação traqueal e ventilação 

2. Limpeza e imobilização da fratura do fêmur 

3. Craniotomia de urgência 

4. Punção torácica aliviadora seguida de drenagem 

5. Acesso venoso periférico e reposição volêmica 

 

Qual a melhor sequência de atendimento? 

a) 4, 1, 5, 3 e 2 
b) 1, 4, 5, 3 e 2 
c) 1, 5, 4, 3 e 2 
d) 1, 4, 3, 5 e 2 
e) 4, 5, 2, 1 e 3 
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11 Um paciente de 72 anos foi submetido à drenagem de um abscesso no braço direito, utilizando-

se anestesia local infiltrativa com lidocaína a 1% com vasoconstritor. O paciente relatou muita 

dor durante o procedimento. A causa mais provável da dor foi 

  

a) a concentração insuficiente do anestésico local. 
b) a idade do paciente. 
c) o uso do vasoconstritor. 
d) aumento da circulação local, com eliminação rápida do anestésico local. 
e) interferência do pH tissular ácido. 

 

12 Paciente de 64 anos queixa-se de dor torácica inspiratória no hemitórax esquerdo, com piora 

progressiva há três meses. Refere, também, tosse com expectoração clara há dois anos. 

Tabagista de 20 cigarros ao dia, há 45 anos. Exame físico sem alterações significativas. 

Radiografia do tórax evidencia imagem irregular, hipotransparente, com cerca de 4x4x3 

centímetros, no lobo superior esquerdo. Qual a principal hipótese diagnóstica e qual a conduta 

para investigação do caso? 

  

a) Atelectasia do lobo superior esquerdo; ressonância nuclear magnética do tórax 
b) Câncer de pulmão; broncoscopia com biópsia 
c) Tuberculose pulmonar; pesquisa de BK no escarro e PPD 
d) Abscesso pulmonar; tomografia computadorizada do tórax 
e) Neoplasia benigna do pulmão; nova radiografia em quatro meses  

 

13 Qual a melhor conduta no caso de uma criança com um ano de idade portadora de criptorquidia 

esquerda e hérnia inguinal associada? 

 

a) Aguardar até a idade de dois anos para reavaliação. 
b) Iniciar tratamento hormonal imediato e observar a evolução. 
c) Iniciar tratamento hormonal após o quinto ano de vida. 
d) Indicar correção cirúrgica imediata. 
e) Aguardar até a puberdade para reavaliar. 

 

14 Paciente de 25 anos submetida à tireoidectomia total por doença de Graves. Procedimento 

cirúrgico sem intercorrências. No terceiro pós-operatório, a paciente procura o pronto-socorro 

com quadro de nervosismo e agitação, referindo mal-estar intenso e parestesias nas 

extremidades e na região perioral. Qual a suspeita clínica e a melhor conduta? 

 

a) Hipotireoidismo; iniciar levotiroxina 
b) Crise tireotóxica; transferir a paciente para UTI e iniciar betabloqueadores 
c) Transtorno ansioso; medicar com benzodiazepínico 
d) Hipercalcemia; hidratação e diurético. 
e) Hipocalcemia; reposição com gluconato de cálcio 
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15 Paciente de 70 anos, sexo feminino, tabagista e diabética, com história de claudicação 

intermitente em membro inferior esquerdo (MIE) para menos de 1000 metros. Há 12 horas, com 

dor contínua em MIE, diminuição de temperatura local,                                        

                                                                                           , 

dextro 135. Qual a principal hipótese diagnóstica? 

 

a) Espasmo arterial 
b) Embolia aguda 
c) Dissecção de aorta 
d) Trombose arterial 
e) Trombose venosa profunda 

 

16 Como ocorre a nutrição de um enxerto de pele parcial nas primeiras 48 horas? 

  

a) Microanastomoses vasculares entre o enxerto e o leito receptor. 
b) Embebição do conteúdo seroso e plasmático do leito receptor. 
c) Não ocorre nutrição do enxerto nessa fase.  
d) Afluxo sanguíneo do tecido adjacente ao enxerto.  
e) Vasos remanescentes no enxerto. 
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17 Paciente do sexo feminino, branca, 38 anos, refere tratamento para hipotireoidismo primário por 

tireoidite de Hashimoto desde os 28 anos de idade. Atualmente, em uso contínuo de levotiroxina 

sódica 125 mcg, ao dia, em jejum. Refere que, há três meses, vem sentindo cansaço, desânimo, 

perda de apetite e de peso. Ao exame físico: bom estado geral, corada, hidratada, eupneica, 

normocárdica e normotensa. Índice de massa corpórea dentro da normalidade. Tireoide não 

palpável. Pele com manchas escurecidas. Demais aparelhos sem alterações. Quais exames 

auxiliariam na hipótese diagnóstica? Assinale a melhor opção. 

 

a) Ultrassonografia de tireoide e TSH  
b) TSH e ACTH 
c) T4 total e hemograma 
d) ACTH e cortisol urinário 
e) TSH e cortisol sérico 
 

18 Em relação à questão anterior, qual terapêutica a ser instituída? Assinale a melhor opção. 

 

a) Prednisona, continuamente. 
b) Cortrosina, continuamente. 
c) Triiodotironina, por seis meses. 
d) ACTH via oral, continuamente. 
e) Mineralocorticoide, por 3 meses. 

 

19 Paciente do sexo masculino, branco, 50 anos, portador de insuficiência coronariana crônica, 

Diabetes Mellitus tipo 2 desde os 40 anos de idade e portador de hipertensão arterial sistêmica 

desde os 42 anos. Refere queixas sugestivas de hipoglicemia, com confirmação por glicemia 

capilar. Para o controle glicêmico, faz uso de glimepirida 4 mg ao dia, metformina XR 2000 mg 

ao dia e linagliptina 5 mg ao dia. Ao exame físico: bom estado geral, corado, hidratado, 

eupneico, normotenso, normocárdico e com sobrepeso. Demais aparelhos dentro da 

normalidade. Qual conduta a ser tomada para evitar as queixas de hipoglicemia? Assinale 

melhor opção. 

 

a) Suspender glimepirida e aumentar linagliptina. 
b) Suspender glimepirida e introduzir empagliflozina. 
c) Suspender metformina e diminuir glimepirida. 
d) Suspender linagliptina e diminuir glimepirida. 
e) Suspender glimeperida e introduzir insulina. 

 

20 Paciente do sexo masculino, 18 anos, vítima de atropelamento, com trauma de abdome e de 

membros inferiores, com fratura exposta de fêmur direito, além de contusão abdominal. Relato 

de perda de grande quantidade de sangue no local do acidente. Ao ser admitido na Emergência 

do Hospital, encontrava-se consciente (Glasgow de 15), taquicárdico (frequência cardíaca = 120 

bpm) e taquidispneico (frequência respiratória = 24 ipm), PA de 100x70 mmHg. Foi levado ao 

centro cirúrgico para a fixação da fratura de fêmur direito e para a realização da laparotomia 

exploradora, com realização de esplenectomia devido à rotura do baço, com perda sanguínea 

estimada de 2 litros. Foi encaminhado para a UTI no pós-operatório, e evoluiu com piora 

progressiva das escórias nitrogenadas e com redução do volume urinário. Estava em uso de 

antibioticoterapia e anti-inflamatório. Recebeu 3 UI de concentrado de hemácias no ato 

operatório. Exames: pós-operatório (PO) imediato: Hb 9 Ht 27%; Na 140 mEq/l; K 4,0 meq/l; 

Ureia 50 mg; Creat 0,5 mg; gasometria com acidose metabólica leve. Diurese 1000 ml; 1º PO; 

Hb 12 g; Ht 36%; Na 138 mEq/l; K 5,0 meq/l; Ureia 100 mg; Creat 1,2 mg, gasometria com 

acidose metabólica moderada. Diurese 500 ml. Eosinofilúria ausente. 

 

Clínica Médica 
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Sobre o quadro descrito, é CORRETO afirmar: 

 

a) Trata-se de um caso de injúria renal aguda, por componente obstrutivo. 
b) Trata-se de um caso de injúria renal aguda, por provável nefrite tóxica decorrente do uso de 

fármacos. 
c) Trata-se de um caso de injúria renal aguda, por componente pré-renal por hipovolemia, com 

provável achado de fração de excreção de sódio elevada, osmolalidade urinária baixa e relação 
ureia/creatinina alta. 

d) Trata-se de um caso de injúria renal aguda, por componente pré-renal por hipovolemia, com 
provável achado de fração de excreção de sódio baixa, osmolalidade urinária elevada e relação 
ureia/creatinina alta. 

e) Não se observa presença de injúria renal nesse paciente. 
 

21 Faça a correlação entre a situação clínica e a conduta recomendada. 
  

Situação clínica:  
1. infecção urinária  
2. investigação de disfunção renal 
3. nefrite tóxica 
4. nefrite tubulointersticial aguda  
5. nefropatia diabética                                          
 
Conduta recomendada: 
  
a. corticosteroides  
b. inibidores de enzima de conversão  
c. antibioticoterapia 
d. taxa de depuração da creatinina 
e. retirada da droga suspeita 
 

A sequência CORRETA de correlações é 
 
a) 1a, 2b, 3c, 4d, 5e 
b) 1a, 2c, 3d, 4e, 5b 
c) 1c, 2e,3a, 4b, 5d    
d) 1c, 2d, 3e, 4a, 5b  
e) 1b, 2d,3e, 4a, 5c. 

 

22 Qual alternativa NÃO apresenta uma indicação para início de suporte dialítico de urgência? 

  

a) Hiperpotassemia grave 
b) Hipervolemia 
c) Pericardite urêmica 
d) Uremia 
e) Redução parcial da taxa de filtração glomerular 

 

23 Quanto às doenças glomerulares, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) A infecção pelo HIV/AIDS pode ser causa de glomeruloesclerose segmentar e focal. 
b) Situações clínicas, como hepatite B e C, assim como neoplasias, podem causar glomerulonefrite 

membranosa. 
c) A maioria dos casos de nefropatia por IGA é idiopática. 
d) Fármacos, como interferon alfa, antiinflamatórios e antibióticos, não causam doenças 

glomerulares. 
e) Causas imunológicas podem gerar lesão glomerular.  
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24 Qual alternativa apresenta a definição mais adequada para o paciente portador de hipertensão 

arterial resistente? 

 

a) Paciente com pressão arterial que permanece acima da meta, apesar do uso simultâneo de três 
agentes anti-hipertensivos de classes diferentes, em doses otimizadas, sendo um deles um 
diurético. 

b) Pacientes que têm médias de leituras da PA de consultório maior que 140/90 mmHg, e  leituras 
fora do consultório com média de menos de 140/90 mmHg.  

c) Pacientes hipertensos mal controlados, resistentes ao tratamento, devido à fraca adesão à 
terapia anti-hipertensiva.  

d) Pacientes em terapia anti-hipertensiva subótima, com três classes diferentes de drogas. 
e) Pacientes com hipertensão arterial não controlada, mesmo com terapia máxima médica (cinco 

ou mais medicamentos, incluindo clortalidona e um antagonista). 
 

25  Homem, 55 anos, assintomático do ponto de vista cardiovascular. Durante sua avaliação 

complementar de rotina, foi observada estenose valvar aórtica importante ao 

ecodopplercardiograma, com área valvar aórtica <0,9 cm2 e gradiente transvalvar médio de      

55 mmHg. Sobre esse quadro, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) Está recomendada a troca valvar em pacientes sintomáticos (dispneia aos esforços, pré-síncope 
ou síncope, e angina aos esforços). 

b) Está recomendada a troca valvar em pacientes assintomáticos, com fração de ejeção do 
ventrículo esquerdo (FEVE) < 50%. 

c) Está recomendada a troca valvar em pacientes assintomáticos que apresentam queda da 
pressão arterial durante o teste de esforço. 

d) Está recomendada a troca valvar em pacientes sintomáticos com baixo gradiente transvalvar 
aórtico, e FEVE<50%, que apresentem, ao ecocardiograma de stress com dobutamina, um 
aumento da velocidade de fluxo aórtico >4 m/s com área valvar <1.0 cm2. 

e) Está recomendada a troca valvar em todos os pacientes assintomáticos com FEVE normal. 
 

26 Homem, 47 anos, hipertenso e dislipidêmico, relata início de desconforto torácico em aperto ao 

realizar grandes esforços, como subir grandes aclives a passo rápido, que melhora com o 

repouso, sem outros sintomas associados. Sobre esse caso, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) Em pacientes com suspeita de angina, é importante não só fazer o diagnóstico, mas também 
estabelecer o prognóstico. 

b) O tratamento de angina deve incluir mudança de estilo de vida e farmacoterapia que reduzam o 
risco cardiovascular, incluindo anti-hipertensivos e hipolipemiantes. 

c) Medicações antianginosas padrão incluem betabloqueadores, nitratos de longa duração e 
bloqueadores de canais de cálcio. 

d) O alívio dos sintomas deverá ser reavaliado novamente, após duas semanas do início da terapia. 
e) A estratégia invasiva é uma opção obrigatória para aqueles que respondem à terapia 

farmacológica. 
 

27 Um número de achados pode estar presente no exame físico de pacientes com tamponamento 

cardíaco. Dependendo do tipo e da gravidade do tamponamento, nenhum deles é altamente 

sensível ou específico para o seu diagnóstico. Os achados encontrados são, EXCETO,  

 

a) Taquicardia sinusal 
b) Pulso paradoxal 
c) Pressão venosa jugular elevada 
d) Hipertensão arterial 
e) Atrito pericárdico 
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28  Qual a situação em que não está indicada a angioplastia transluminal coronária no tratamento 

da doença arterial coronária estável? 

 

a) Lesão de tronco de coronária esquerda e escore SYNTAX<22 
b) Lesão de tronco de coronária esquerda e escore SYNTAX>32 
c) Lesão proximal única de artéria descente anterior 
d) Lesão de dois vasos coronários proximais com risco cirúrgico alto 
e) Lesão de três vasos coronários e escore SYNTAX<22 

 

29 Faça a correlação entre a situação clínica e a conduta recomendada. 

 
Situação clínica: pacientes idosos, com quadro de déficit cognitivo. 
 
1. Primeiro paciente: evolução de 1 ano, apresentando atividades de vida diárias (AVDs) 
anormais e exame de miniexame do estado mental (minimental) 12, para escolaridade de 8 anos. 
HPP: sem doenças prévias e em uso de gingko biloba há 3 meses, indicado por um médico do 
serviço básico de saúde. Exames laboratoriais e TC de crânio normais. 
2. Segundo paciente: evolução de 9 meses, apresentando AVDs anormais e exame de 
minimental 28, para escolaridade de 8 anos. Apresenta-se com labilidade emocional e anedonia. 
Exames laboratoriais e TC de crânio normais. 
3. Terceiro paciente: evolução de 10 dias, com déficit de atenção, desorientação importante, 
alteração do ciclo sono vigília. AVDs anormais. Foi impossível aplicar o minimental devido ao déficit 
de atenção. Exames laboratoriais: hemograma Hb 14 VCM 87, leucócitos 12000, Plaquetas 
250000, urina tipo1 pH 7.0, densidade 1026, leucócitos 500000, hemácias 15000, bacteriúria 
intensa. 
4. Quarto paciente: evolução de 9 meses, após uso de benzodiazepínico devido à insônia, 
apresentando AVDs normais e minimental 26, para escolaridade de 8 anos. Exames laboratoriais e 
TC de crânio normais. 
 

Condutas recomendadas: 
a. Suspender o medicamento em uso, devido ao déficit cognitivo.  
b. Tratar especificamente a causa desencadeante, por se tratar de um quadro de Delirium. 
c. Iniciar com anticolinesterásico, devido ao quadro sugestivo de Alzheimer. 
d. Iniciar o tratamento com citalopram, devido ao quadro sugestivo de depressão. 

 
Assinale a alternativa que apresenta as correlações CORRETAS. 
 
a) 1/b; 2/c; 3/d; 4/a 
b) 1/d; 2/c; 3/a; 4/b 
c) 1/c; 2/d; 3/b; 4/a 
d) 1/c; 2/d; 3/a; 4/b 
e) 1/a; 2/d; 3/b; 4/c 

  

30 Idosa, 75 anos foi admitida com quadro de mal-estar associado à astenia e perda ponderal de 3 
kg no período de 2 meses, quando iniciou com dispepsia (inapetência, plenitude pós-prandial e 
dor abdominal inespecífica em andar superior). É portadora de espondiloartrose e faz uso 
intermitente de AINE, pelo menos 3 vezes por semana. Refere ser hipertensa há 10 anos, em 
uso de hidroclorotiazida 25 mg/dia. Nega outras comorbidades. Ao exame: descorada++/4+, 
anictérica, IMC 19, sem adenomegalias e tireoide palpáveis, uso de prótese dentária em bom 
estado de conservação. Sem achados específicos em aparelhos respiratório, cardíaco e 
abdominal. PA: 110x70 mmHg; FC: 100 bpm. Extremidades sem edema. Na investigação inicial, 
observou-se hemograma com Hb 8.0; Ht 27; VCM 68; HCM 20; RDW 20%; leucócitos 7800; sem 
alteração do diferencial. Plaquetas 270000. EDA com presença de úlcera gástrica sem sinais de 
sangramento recente. Provavelmente, os achados laboratoriais na investigação da anemia 
seriam: 
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a) Ferro sérico normal, ferritina normal, IST diminuída e CTLF normal 
b) Ferro sérico, ferritina e IST diminuídos e CTLF aumentado 
c) Ferro sérico normal, ferritina aumentada, IST diminuída e CTLF aumentada 
d) Ferro sérico normal, ferritina diminuída, IST normal e CTLF diminuída 
e) Ferro sérico, ferritina e IST normais e CTLF aumentado 

 

31 Idoso de 78 anos, após 10 dias de cirurgia de prótese de joelho esquerdo, encontra-se 
acamado e com dificuldade para deambulação, pois relata ter medo de cair. HPP: HAS e 
dislipidemia em tratamento com losartana e sinvastatina. No exame: orientado no tempo e no 
espaço, corado, eupneico, sem turgência jugular, uso de prótese dentária em bom estado de 
conservação. PA: 130x80 mmmHg; FC: 78 bpm; FR:18 inc/min; AR: MV presente sem ruídos 
adventícios; AC: RCR 2T sem sopros.  Abdome: flácido, indolor à palpação, sem 
visceromegalias. Extremidades: movimentação espontânea de membros superiores e inferior 
direito, pulsos preservados, presença de cicatriz cirúrgica em joelho esquerdo, com boa 
evolução. Sobre o caso, é CORRETO afirmar: 

 
a) O caso é de imobilidade, e devemos realizar as medidas preventivas necessárias para evitar a 

evolução para a síndrome da imobilidade. 
b) O caso é uma síndrome do idoso frágil, e devemos orientar para realização de fisioterapia. 
c) O caso é de uma pré-fragilidade, e devemos orientar o uso de suplementos alimentares 

específicos para evitar a sarcopenia. 
d) O caso é uma síndrome de imobilidade, e devemos realizar as medidas preventivas necessárias. 
e) O caso é uma associação da síndrome do idoso frágil com a síndrome da imobilidade, com alto 

risco de complicações. 
  

32  Homem, 76 anos, procurou atendimento no serviço de urgência devido a quadro de astenia, 
inapetência, tosse com catarro amarelado há 3 dias, após ter tido previamente um resfriado que 
durou 6 dias, segundo acompanhantes. Durante esse período, apresentou episódios de 
desorientação associados a déficit de atenção associado à alteração do ciclo sono-vigília. Tem 
antecedentes de Diabetes mellitus tipo 2, em uso de metformina 500 mg/dia. Ao exame: 
edêntulo, taquipneico (FR: 30 inc/min.), corado, hidratado, desorientado no tempo e no espaço, 
com déficit de atenção. No exame: AR: MV diminuído em base de HTE, com presença de EC; 
oxímetria de pulso apresenta SapO2 90%; AC: RCR 2T sem sopros; FC: 90 bpm; PA: 90X55 
mmHg; abdome: sem anormalidades. Extremidades: sem edema e sem cianose. Radiografia de 
tórax com hipotransparência não homogênea em base de HTE. 
Em relação ao quadro apresentado, é CORRETO afirmar: 
 

a) Trata-se de uma pneumonia comunitária. O tratamento pode ser feito ambulatorialmente, com 
uso de beta-lactâmicos e macrolídeos. 

b) Trata-se de Delirium devido à infecção respiratória. Pode ser tratado com haloperidol e 
macrolídeo, em ambiente domiciliar. 

c) Trata-se de uma pneumonia comunitária. No entanto, devido ao quadro de Delirum, associação 
de doença prévia e CURB-65 com score de 3, deve-se considerar internação hospitalar e/ou em 
unidade de terapia intensiva. 

d) Trata-se de Delirium devido à infecção respiratória. Pode ser tratado com uso de haloperidol e 
beta-lactâmicos, em ambiente hospitalar de curta duração. 

e) Trata-se de uma pneumonia comunitária, com CURB-65 com score de 2. Pode ser tratada com 
uso de fluroquinolonas, em ambiente hospitalar. 
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33 Na gestação, o sinal de Halban e o sinal de Hunter ocorrem, respectivamente, 
 

a) nas mamas e no couro cabeludo. 
b) nas mamas e nas mamas. 
c) nas mamas e na vulva. 
d) no couro cabeludo e nas mamas. 
e) na vulva e nas mamas. 

 

34 Durante a realização da primeira manobra de Leopold-Zweifel, foi observado polo fetal 
volumoso, de superfície resistente, móvel. A segunda manobra revelou presença de pequenas 
partes orientadas para o lado direito materno. Na terceira manobra, foi apreendido um polo 
menor do que o inicial, liso e consistente. Com esses achados, conclui-se que a situação, a 
apresentação e a posição fetais são, respectivamente, 
 

a) frontal, face, inferior. 
b) oblíqua, pélvica, direita. 
c) sagital, vértice, posterior. 
d) transversa, córmica, superior. 
e) longitudinal, cefálica, esquerda. 
 

35 O quadro clínico da endometrite puerperal é caracterizado por 
 

a) subinvolução uterina, dor, lóquios purulentos. 
b) lóquios fétidos, dor, útero contraído. 
c) subinvolução uterina, lóquios fisiológicos, hipertermia. 
d) hipertermia, dor, útero contraído. 
e) útero contraído, sangramento escuro, hipertermia. 
 

36 Gestante primigesta, idade gestacional de 38 semanas, deu entrada no centro obstétrico com o 
seguinte exame: altura uterina = 35 cm; batimentos cardíacos fetais = 150; dinâmica uterina = 3 
contrações moderadas em 10 minutos; toque: colo médio, medianizado; dilatação de 5 cm; 
apresentação cefálica; plano 0 de De Lee. Duas horas depois, o exame permanecia inalterado. 
Assinale a alternativa que representa o melhor diagnóstico e a conduta mais adequada. 
 

a) Desproporção céfalo pélvica. Cesárea. 
b) Distócia funcional. Iniciar infusão de ocitocina, pois as contrações não estão adequadas à fase 

do parto. 
c) Distócia funcional. Amniotomia e reavaliação após uma hora. 
d) Distócia funcional. Cesárea. 
e) Evolução normal do trabalho de parto. Reavaliar após uma hora. 

 

37 Gestante, com data da última menstruação (DUM) em 09/03/2016, compareceu hoje 
(30/11/2016) ao pronto atendimento de ginecologia e obstetrícia do Hospital Universitário de 
Taubaté, com queixa de perda de líquido por via vaginal há 1 hora. Nega outras queixas. 
Paciente tercigesta, com dois partos normais de termo, sem intercorrências. Refere 
acompanhamento pré-natal dessa gestação em ambulatório de gestação de baixo risco, com 
exames laboratoriais normais e ultrassonografia de primeiro trimestre concordante com a DUM. 
Ao exame físico: corada, hidratada, anictérica, pressão arterial 110x70 mmhg. Altura uterina de 
33 cm. Dinâmica uterina não mostrava contrações. Toque: colo medianizado, com 50% de 
esvaecimento e pérvio para 1,5 cm. Especular mostrava saída de líquido em pequena 
quantidade do orifício externo do colo. Após 3 horas em observação, iniciaram contrações 
uterinas, duas de média intensidade e uma de fraca. Após 6 horas, ocorreu o nascimento por 
parto normal. RN pesou 2890 gramas, sem intercorrências. Com base no exposto, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência de diagnósticos, desde sua chegada até o nascimento 
de seu filho. 

 
 

Obstetrícia e Ginecologia 
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a) Amniorrexe prematura, trabalho de parto, recém-nascido adequado para a idade gestacional 
b) Amniorrexe precoce, trabalho de parto prematuro, recém-nascido prematuro 
c) Amniorrexe prematura, trabalho de parto prematuro, recém-nascido prematuro 
d) Amniorrexe precoce, trabalho de parto, recém-nascido pequeno para a idade gestacional 
e) Amniorrexe oportuna, trabalho de parto, recém-nascido a termo 

 

38 Em relação à iminência de eclâmpsia, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) São possíveis sintomas: escotomas e epigastralgia. 
b) Tem como principal sintoma a convulsão. 
c) Deve ser tratada de forma semelhante à eclâmpsia. 
d) Geralmente, após o controle clínico da paciente, deve-se programar interrupção da gestação. 
e) É um estágio da doença hipertensiva específica da gravidez. 

 

39 Sobre a vitalidade fetal, assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) O Doppler das artérias uterinas é um bom método de avaliação de bem-estar fetal. 
b) A cardiotocografia avalia as condições de oxigenação do sistema nervoso central do feto. 
c) O Doppler das artérias umbilicais mostra o fluxo que vai da placenta para o feto. 
d) A artéria cerebral média, em condições normais, tem padrão de baixa resistência vascular. 
e) O mobilograma é método de vitalidade fetal que necessita apenas da ultrassonografia. 

 

40 Paciente com beta HCG positivo (3.500 UI), dosado há 3 dias, em amenorreia de 7 semanas, 
sem cólicas ou sangramento vaginal, vem para consulta pré-natal de rotina e apresenta para o 
obstetra do posto de saúde municipal a ultrassonografia transvaginal realizada no dia anterior. 
O laudo mostra útero de tamanho normal, endométrio de 8 mm, sem sinais de gestação. 
Imagem no ovário direito sugestiva de corpo lúteo. Ausência de líquido livre na pelve. Após 
exame clínico e físico, a paciente é encaminhada para o pronto atendimento para avaliação e 
conduta. Com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese 
diagnóstica. 
  

a) Abortamento completo 
b) Abortamento incompleto 
c) Moléstia trofoblástica gestacional 
d) Gravidez ectópica íntegra 
e) Gestação inicial em curso 

 

41 Constitui achado do exame físico em paciente de 16 anos, com quadro de disgenesia gonadal 
pura não tratada, 

 
a) mamas com padrão M4 de Tanner. 
b) vagina normal. 
c) ovários aumentados de volume. 
d) hipertrofia muscular e excesso de pêlos. 
e) gônadas no canal inguinal. 

 

42 Paciente de 25 anos, com queixa de mastalgia cíclica bilateral, com duração de 4 dias em cada 
ciclo menstrual. Exame físico normal. A propedêutica complementar e a conduta são, 
respectivamente, 
 

a) nenhuma, progestágenos na 2º fase do ciclo. 
b) ultrassonografia, orientação. 
c) mamografia, orientação. 
d) nenhuma, orientação. 
e) ultrassonografia, diuréticos. 
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43 A conduta mais adequada para o quadro de uma paciente jovem, assintomática, com cisto 
anexial simples unilateral, identificado por ultrassonografia no 24º dia do ciclo, medindo 5 cm de 
diâmetro, é 
 

a) laparoscopia. 
b) dosagem de CA 125. 
c) punção guiada por ultrassonografia. 
d) expectante. 
e) ooforoplastia. 
 

44 A moléstia de Paget da vulva é 
 

a) neoplásica. 
b) inflamatória. 
c) metaplásica. 
d) degenerativa. 
e) autoimune. 

 

45 Paciente de 30 anos procurou o médico porque desejava fazer exames para doenças sexuais. 
Dentre os resultados dos testes rápidos, o para Sífilis deu reagente. São hipóteses e/ou 
condutas válidas, nesse caso, EXCETO, 
 

a) sífilis tratada, solicitar teste não treponêmico. 
b) sífilis recente. 
c) sífilis tardia. 
d) sífilis indeterminada, solicitar teste treponêmico. 
e) realizar tratamento para sífilis. 

 

46 Paciente de 18 anos comparece ao atendimento com resultado de citologia oncológica de 
rotina sugerindo LSIL (Lesão Intraepitelial de Baixo Grau). Em relação a esse caso, conforme 
as Diretrizes do MS 2016, é CORRETO afirmar: 
 

a) É indicado realizar colposcopia. 
b) A conduta para esses casos é repetir a citologia em 3 anos. 
c) Deve-se realizar controle citológico em 6 meses. 
d) Pode ser indicada a cauterização. 
e) Pode ser indicada a exérese da zona de transformação (EZT). 

 

47 Sobre a vacina contra o HPV, é INCORRETO afirmar: 
 

a) A vacina quadrivalente pode ser aplicada em mulheres até 45 anos. 
b) A faixa etária considerada ideal para vacinar é entre 9 e 13 anos. 
c) No Programa Nacional Público de Imunização, está preconizado o esquema padrão de 3 doses: 

0, 2 e 6 meses. 
d) As mulheres que já tiveram HPV podem ser vacinadas. 
e) Apenas a quadrivalente está indicada para homens, e entre 9 e 26 anos de idade. 

 

48 Paciente de 35 anos procurou serviço de ginecologia para orientação em relação à 
contracepção. História de trombose venosa profunda. Em relação a esse caso, segundo os 
critérios de elegibilidade da OMS para contracepção, assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) Contracepção hormonal – categoria 4 
b) Diu de cobre – categoria 3 
c) Progesterona isolada – categoria 2 
d) Hormônio com estrógeno natural – categoria 3 
e) Anel vaginal – categoria 3 
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49  Adolescente de 15 anos, sexo masculino, comparece à consulta com sua mãe, preocupado 
por ser o mais baixo do grupo de amigos. Nega antecedentes patológicos. A menarca materna 
ocorreu aos 12 anos. O pai iniciou pilificação em face aos 13 anos. Exame físico: score 0 de 
peso, altura no score -1, velocidade de crescimento: 5 cm/ano. Tanner: G1P1. A hipótese 
diagnóstica é 
 

a) síndrome de Turner. 
b) puberdade normal. 
c) anorexia nervosa. 
d) atraso puberal. 
e) bulimia. 

 

50 Um adolescente de 13 anos é levado ao consultório médico pelos pais, que afirmam estarem 
              “             ”, pois o rapaz, antes sensato e obediente, agora está rebelde, 
ouvindo apenas as opiniões dos amigos. Às vezes está alegre e brincalhão, outras, tranca-se 
no quarto, triste e calado. Em casa, é mal educado e preguiçoso; em contrapartida, é gentil e 
prestativo com os vizinhos. Qual o possível diagnóstico? 
 

a) Depressão 
b) Transtorno opositor 
c) Transtorno de déficit de atenção 
d) Transtorno bipolar 
e) Síndrome da adolescência normal 

 

51 Menina de 8 anos iniciou, há 8 semanas, quadro de febre baixa e intermitente, inapetência e 
cansaço. Inicialmente, referia fadiga e dor muscular ao caminhar distâncias longas, porém, há 2 
semanas, vem apresentando dificuldade para pentear os cabelos e para subir escadas. 
Procurou atendimento médico, sendo hospitalizada para investigação. No exame clínico, 
encontrava-se em regular estado geral, descorada 1+/4+, linfadenomegalia cervical bilateral, 
aumento moderado de baço e de fígado, força muscular grau 3 em cinturas pélvicas e 
escapulares, pele com lesões eritemato-descamativas sobre superfície extensora das 
articulações de dedos das mãos, e um leve edema eritemato-violáceo em região periorbitária. 
Os exames laboratoriais mostraram anemia leve, leucocitose moderada, plaquetas normais, 
elevação moderada AST-TGO e ALT-TGP, elevação impontante de DHL e CPK. A principal 
hipótese diagnóstica do caso descrito é 
 

a) febre reumática com cardite. 
b) lúpus eritematoso sistêmico juvenil. 
c) miosite viral. 
d) dermatomiosite juvenil. 
e) leucemia linfoide aguda. 

 

52 Lactente de 5 meses, morador da zona rural, é trazido por uma amiga da família para avaliação 
clínica no ambulatório de puericultura. Refere estar preocupada, pois a criança é pouco ativa, 
inapetente e, recentemente, vem apresentando algumas lesões na pele. No exame clínico, 
encontra-se em regular estado geral, crescimento ponderoestatural abaixo do escore para a 
idade, descorado 2+/4+, linfadenomegalia generalizada – principalmente epitroclear, aumento 
de baço e de fígado e pele com algumas petéquias em membros inferiores, e lesões máculo-
papulares nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Internado para investigação, os 
exames mostraram anemia leve, leucocitose e plaquetopenia moderadas; a radiografia do 
úmero e da tíbia mostrou elevação do periósteo, sugestiva de periostite. Segundo a cuidadora, 
a mãe biológica teve o filho em casa, abandonando-o logo em seguida, atribuindo os cuidados 
à avó. Sobre a principal hipótese diagnóstica e o tratamento mais adequado, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
 
 

Pediatria 
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a) Sífilis congênita tardia – tratamento com penicilina cristalina 
b) Infecção congênita pelo citomegalovírus – tratamento com ganciclovir 
c) Sífilis congênita precoce – tratamento com penicilina cristalina 
d) Síndrome da imunodeficiência adquirida – iniciar tratamento com antirretrovirais 
e) Sífilis congênita precoce – tratamento com penicilina benzatina 

 

53 A Síndrome Metabólica (SM) é uma doença de caráter multifatorial, representada por um 
conjunto de fatores de risco cardiometabólico, incluindo obesidade central, resistência 
insulínica, intolerância à glicose, dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica, hiperinsulinemia e 
microalbuminúria. Das condições clínicas abaixo, qual NÃO está frequentemente associada à 
SM? 
 

a) Acantose nigricans 
b) Esteatose hepática não alcoólica 
c) Síndrome dos ovários policísticos 
d) Diabetes mellitus tipo 1 insulino dependente 
e) Estados pró-trombóticos e pró-inflamatórios 
 

54 Lactente, 9 meses, é trazido para consulta ambulatorial de rotina. Segundo a cuidadora, ele 
tem apresentado esforço evacuatório, evacuando fezes de consistência variável a cada 2 dias. 
Nascido a termo, adequado para a idade gestacional, fez uso de leite materno exclusivo até 6 
meses de vida e, nesse período, apresentava evacuação normal para a idade. A partir dos 6 
meses, teve introdução gradual a outros alimentos. Sobre a hipótese diagnóstica e a conduta 
mais adequada, assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) Constipação funcional crônica; orientação alimentar à família 
b) Alergia ao leite de vaca; introdução de fórmula extensamente hidrolisada 
c) Doença de Hirschsprung; avaliação da equipe da cirurgia infantil 
d) Hipotireoidismo congênito; solicitar THS e T4L 
e) Alergia alimentar múltipla; introdução de dieta hipoalergênica 

 
 

55 Lactente pequeno para a idade gestacional, filho de mãe com 35 anos de idade. Apresenta 
orelhas malformadas e de implantação baixa, microcefalia, pés em mata-borrão (com plantas 
arqueadas), hérnias inguinais, fenda labial e palatina e micrognatia. A análise cromossômica, 
provavelmente, irá revelar qual das seguintes condições? 
 

a) Síndrome de Down (trissomia do 21) 
b) Síndrome de Edwards (trissomia do 18) 
c) Síndrome de Holt-Oram 
d) Síndrome de Patau (trissomia do 13) 
e) Síndrome de Turner 

 

56 O Programa Nacional de Triagem Neonatal, instituído em 2001, no Brasil, pelo Ministério da 
Saúde, prevê a detecção precoce das seguintes doenças congênitas: 
 

a) Fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, tirosinemia e anemia falciforme. 
b) Fenilcetonúria, tirosinemia e anemia falciforme. 
c) Fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, deficiência de G6PD e galactosemia. 
d) Fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, deficiência de G6PD e fibrose cística. 
e) Fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito,  hemoglobinopatias e fibrose cística. 
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57 Um menino de 32 dias de vida apresenta vômitos e perda de peso (790 g) há 15 dias. Exame 
físico: peso = 2.100 g, FC = 156 bpm, pulsos finos, diminuição acentuada do tecido celular 
subcutâneo, ausência de testículos na bolsa escrotal, hipoativo e pouco reativo. Exames 
laboratoriais: Na = 118 mEq/L (VR: 135 a 145) e K = 7,2 mEq/L (VR: 3,5 a 5,5). A principal 
hipótese diagnóstica é 
 

a) insuficiência renal aguda. 
b) estenose hipertrófica do piloro. 
c) hiperplasia adrenal congênita. 
d) fibrose cística. 
e) acidose tubular renal. 

 

58 Lactente de 1 ano e 6 meses apresenta diarreia sanguinolenta há 6 dias, evoluindo com palidez 
cutânea, icterícia leve, oligúria e hipertensão arterial. Os exames revelam anemia com 
esquizócitos no esfregaço sanguíneo, plaquetopenia e hematúria. O agente etiológico 
comumente envolvido na gênese desse quadro é 
 

a) rotavírus. 
b) escherichia coli. 
c) entamoeba histolytica. 
d) yersinia enterocolítica. 
e) shigella. 

 

59 De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o elemento que reduz o risco de recorrência 
da diarreia aguda e da diarreia persistente é o(a) 
 

a) zinco. 
b) cobre. 
c) vitamina C. 
d) vitamina E. 
e) vitamina B12. 

 

60 Um escolar de 8 anos é levado ao pronto-socorro em crise de asma iniciada na noite anterior. A 
mãe relata tosse, chiado, dispneia e vômitos. Exame físico: lúcido, orientado, acianótico,       
Tax = 36,7 ºC, FR = 38 irpm, FC = 118 bpm, Sat O2 = 91%, dispneia moderada, com retrações 
intercostais e sibilos expiratórios. O tratamento indicado nesse momento é 
 

a) corticosteroide por via oral. 
b) corticosteroide intravenoso. 
c) anticolinérgico por via inalatória. 
d) beta 2 agonistas de ação curta por via inalatória. 
e) sulfato de magnésio intravenoso. 

 

61 Lactente de 2 meses iniciou tosse produtiva há 2 semanas. Há 72 horas, apareceram febre 
baixa, tosse seguida de vômitos e episódios de apneia. Nasceu prematuro, com 32 semanas de 
idade gestacional. A mãe tem história de tosse há 2 semanas. No exame, notam-se ausência 
de esforço respiratório, ausculta pulmonar normal, FR = 50 irpm e SatO2 = 95% em ar 
ambiente. E, ainda: hemograma com 30.000 leucócitos/ mm³, 1% bastões, 10% segmentados, 
79% linfócitos, 8% monócitos e 2% eosinófilos, além de plaquetas normais. O diagnóstico mais 
provável e a conduta hospitalar mais adequada, respectivamente, são 
 

a) bronquiolite e penicilina cristalina. 
b) coqueluche e penicilina cristalina. 
c) coqueluche e macrolídeo. 
d) bronquiolite e macrolídeo. 
e) pneumonia/ e penicilina cristalina. 

 



COREME – UNITAU 2016 

 

18 

 

 

62 Um lactente de 9 meses é levado à UBS com história de coriza, tosse e recusa alimentar há 2 
dias. A mãe refere que a criança está sempre resfriada e que precisou procurar o pronto-
socorro 2 vezes nos últimos 3 meses. Ao exame físico, encontra-se em bom estado geral, 
afebril, chorosa, com coriza hialina e obstrução nasal. E, ainda: FC = 120 bpm e FR = 40 irpm; 
peso e estatura próximos ao percentil 50, observando-se desaceleração somente do ganho de 
peso; orofaringe com hiperemia generalizada, ausência de pontos purulentos, membranas 
timpânicas hiperemiadas bilateralmente, sem opacificação e abaulamento; presença de roncos 
na inspiração e na expiração. O restante do exame físico é normal. Sobre o exposto, é 
CORRETO afirmar: 
  

a) Trata-se de um quadro gripal. O tratamento compreende hidratação e anti-inflamatório, e os vírus 
influenza e parainfluenza A, B e C são os agentes etiológicos mais frequentes. 

b) Trata-se de um quadro de bronquiolite. O tratamento é inalação com soro fisiológico, e o vírus 
sincicial respiratório é o agente etiológico mais frequente. 

c) Trata-se de um quadro de otite média aguda. O tratamento é amoxicilina e soro fisiológico nasal, 
e o Haemophilus influenzae é o agente mais frequente. 

d) Trata-se de um quadro de resfriado comum. O tratamento compreende hidratação e soro 
fisiológico nasal, e os rinovírus são os agentes etiológicos mais frequentes. 

e) Trata-se de um quadro de bronquite e faringite. O tratamento é penicilina benzatina, e o agente 
etiológico mais frequente é o streptococcus beta-hemolítico do grupo A. 
 

63 Quais os agentes etiológicos mais prováveis e o antibiótico de primeira escolha para o 
tratamento de um paciente de 6 meses de vida com diagnóstico de otite média aguda? 
 

a) Streptococcus pneumoniae, streptococcus viridans e moraxella catarrhalis; cloranfenicol 
b) Haemophilus influenzae, mycoplasma pneumoniae e staphylococcus aureus; amoxicilina 
c) Streptococcus viridans, haemophilus influenzae e staphylococcus aureus; amoxicilina 
d) Streptococcus pneumoniae, haemophilus influenzae e moraxella catarrhalis; amoxicilina 
e) Streptococcus pneumoniae, staphylococcus aureus e moraxella catarrhalis; cloranfenicol 

 

64 Uma mãe chega ao pronto                            8                     “       ”     
                      “    -    ”            notam-se edema dos membros inferiores 
(++/+4+), lesões cicatriciais de impetigo nas pernas e hipertensão arterial. Os exames 
laboratoriais para a confirmação diagnóstica, nesse caso, são 
 

a) ASLO, dosagem de C3 e EAS. 
b) hemograma, creatinina e EAS. 
c) anti-DNAse B, dosagem de C3 e EAS.  
d) swab de orofaringe, dosagem de C3 e EAS. 
e) albumina, dosagem de C3 e C4 e EAS.  
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Leia as informações a seguir para responder as questões 65, 66 e 67. 
 
Muitos estudos avaliaram a associação entre consumo de álcool e mortalidade cardiovascular. A 
maioria dos estudos demonstrou uma associação com um padrão em "J", ou seja, indivíduos que 
bebem moderadamente vivem mais do que indivíduos que não bebem e do que indivíduos que 
bebem muito. Uma questão levantada é se existe algum tipo de bebida que seja mais benéfica 
do que outras. Em uma revisão sobre o assunto, analisaram-se as evidências obtidas por 
diferentes tipos de estudos: ecológico, caso-controle e coorte. Diante disso, responda as 
questões 65, 66 e 67 no que se refere às limitações e às vantagens de cada tipo de estudo 
avaliado pela revisão para a questão em investigação (se algum tipo de bebida alcoólica confere 
maior proteção cardiovascular do que outras). 
 

65 Com relação aos estudos ecológicos, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Comparam o consumo médio per capita com as taxas de mortalidade cardiovascular de 
diferentes países e regiões. 

b) Os resultados obtidos baseiam-se em médias populacionais, e não em medidas individuais. 
c) Não estão mais sujeitos a viés, pois em alguns países uma pequena proporção de indivíduos 

pode consumir, em grande quantidade, um determinado tipo de bebida, e a média pode não ser 
representativa da população.Em outros, o consumo pode ser mais homogêneo. 

d) Não permitem inferências para o nível individual (falácia ecológica). 
e) Há a possibilidade de comparar diferentes populações e diferentes períodos de tempo 

rapidamente e com menor custo, do que permitem outros tipos de estudos, pois os dados já 
estão disponíveis e são bons para gerar hipóteses. 

 

66 Assinale a alternativa CORRETA sobre os estudos caso-controle. 
 

a) A escolha de controles comparáveis é difícil para doenças crônicas, não podendo ocorrer viés de 
seleção. 

b) A recordação diferencial de casos e controles quanto à exposição (ingesta alcoólica) pode levar 
a viés de informação. 

c) A informação do indivíduo não pode ser diretamente relacionada à doença coronariana. 
d) Tanto morbidade como mortalidade não podem ser estudadas, assim como diferentes 

exposições no mesmo grupo também não podem ser estudadas. 
e) Não costumam ser mais rápidos e nem mais baratos do que os estudos de coorte. 

 
 

67 Quanto aos estudos de coorte, NÃO se pode afirmar que 
 

a) costumam ser longos e caros. 
b) a possibilidade de perdas seletivas pode levar a resultados não válidos (viés de seleção). 
c) reduzem a possibilidade de viés de informação (indivíduos livres de doença no início do estudo). 
d) permitem calcular o risco relativo. 
e) a sequência temporal não favorece a determinação de associação causal. 

 
 

Leia as informações a seguir para responder as questões 68, 69 e 70. 
 
Um grupo de pesquisadores realizou um estudo transversal, com o objetivo de estimar a 
prevalência da hipertensão arterial em uma população de adultos com idade entre 30 e 69 anos. 
Nos dados da tabela a seguir, os indivíduos são classificados segundo o diagnóstico de hipertensão 
arterial e o hábito de fumar, ambos referidos no momento da pesquisa. Assume-se que os grupos 
de fumantes e não fumantes são homogêneos em relação à variável idade. 
 
 
 

Medicina Preventiva e Social 

 



COREME – UNITAU 2016 

 

20 

 

Diagnóstico de hipertensão arterial e hábito de fumar entre adultos com idade entre 30 e 69 anos 
(dados hipotéticos) 

 

Frequências                   Hipertensão arterial  

 Sim Não Total 

Fumantes    

Sim 58 813 871 

Não 18 570 588 

Total 76 1383 1459 

 

68 Qual a razão de prevalência (RP) de hipertensão arterial entre fumantes e não fumantes? 
 

a) 0,5 
b) 0,7 
c) 0,2 
d) 2,1 
e) 1,2 

 

69  A partir do resultado obtido na questão anterior, é possível inferir sobre uma associação entre 
o hábito de fumar e o desenvolvimento de hipertensão arterial? 

 

a) Sim. Trata-se de um estudo de prevalência no qual um suposto fator de risco, o hábito de fumar, 
e o problema de saúde consequente, a hipertensão arterial, foram observados 
concomitantemente, em cada indivíduo. Assim, não é possível afirmar que a exposição ao fumo 
precedeu, sistematicamente, o desenvolvimento da hipertensão arterial, ou seja, a relação 
(necessária) da temporalidade entre causa e efeito.  

b) Não. Trata-se de um estudo de prevalência no qual um suposto fator de risco, o hábito de fumar, 
e o problema de saúde consequente, a hipertensão arterial, foram observados 
concomitantemente, em cada indivíduo. Assim, não é possível afirmar que a exposição ao fumo 
precedeu, sistematicamente, o desenvolvimento da hipertensão arterial, ou seja, a relação 
(necessária) da temporalidade entre causa e efeito. 

c) Não. Trata-se de um estudo de prevalência, no qual um suposto fator de risco, o hábito de fumar, 
e o problema de saúde consequente, a hipertensão arterial, não foram observados 
concomitantemente, em cada indivíduo. Assim, é possível afirmar que a exposição ao fumo 
precedeu, sistematicamente, o desenvolvimento da hipertensão arterial, ou seja, a relação 
(necessária) da temporalidade entre causa e efeito. 

d) Sim. Trata-se de um estudo de prevalência no qual um suposto fator de risco, o hábito de fumar, 
e o problema de saúde consequente, a hipertensão arterial, não foram observados 
concomitantemente, em cada indivíduo. Assim, é possível afirmar que a exposição ao fumo 
precedeu, sistematicamente, o desenvolvimento da hipertensão arterial, ou seja, a relação 
(necessária) da temporalidade entre causa e efeito. 

e) Não. Trata-se de um estudo de coorte, no qual um suposto fator de risco, o hábito de fumar, e o 
problema de saúde consequente, a hipertensão arterial, foram observados concomitantemente, 
em cada indivíduo. Assim, não é possível afirmar que a exposição ao fumo precedeu, 
sistematicamente, o desenvolvimento da hipertensão arterial, ou seja, a relação (necessária) da 
temporalidade entre causa e efeito. 
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70 Assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) É possível calcular o risco relativo nos estudos transversais. 
b) Nos estudos transversais, os fatores associados ao prognóstico não podem erroneamente ser 

interpretados como fatores de risco, pois somente os sobreviventes podem ser observados. 
c) Nos estudos transversais, os fatores associados ao prognóstico podem erroneamente ser 

interpretados como fatores de risco, pois somente os sobreviventes podem ser observados. 
d) Nos estudos transversais, a exposição e o desfecho não são medidos no mesmo e no único 

momento. 
e) O odds ratio (OR) é medida mais fidedigna do que a razão de prevalência (RP) para se analisar 

os resultados obtidos de um estudo transversal. 
 

71 Diversas intervenções em prol da promoção, da proteção e do apoio ao aleitamento materno 
vêm sendo implementadas no Brasil. A Política Nacional de Aleitamento Materno está 
organizada em estratégias para sua efetivação. Em relação a essa afirmativa, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

a) O incentivo ao aleitamento materno na atenção básica é feito por intermédio da Rede Amamenta 
Brasil. Estratégia de trabalho interdisciplinar realizada nas unidades básicas de saúde (UBS), 
apoiada nos princípios da educação permanente em saúde, respeitando a visão de mundo dos 
profissionais e considerando as especificidades locais e regionais. 

b) Na atenção hospitalar, duas iniciativas têm contribuído para aumentar os índices de aleitamento 
materno: a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) e o Método Canguru. 

c) Dentre as principais estratégias da política governamental de promoção do aleitamento materno, 
está a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (BLH). 

d) Em 1988, criou-se a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes (conjunto 
de normas que regulam a promoção comercial e a rotulagem de alimentos e produtos destinados 
a recém-nascidos e a crianças de até três anos de idade, como leites, papinhas, chupetas e 
mamadeiras). Em 2006, a partir da Norma, foi criada a Lei 11.625, que trata do mesmo tema. 

e) O monitoramento das práticas de amamentação no País não representa um importante 
componente da Política Pública de Incentivo ao Aleitamento Materno, já que pesquisas de 
âmbito nacional também investigam as práticas de aleitamento materno, como a Pesquisa 
Nacional de Demografia e Saúde, realizada a cada 15 anos. 

 

72 O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição 
para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para a redução da 
morbimortalidade infantil. Porém, a implementação das ações de proteção e de promoção do 
aleitamento materno e da adequada alimentação complementar depende de esforços coletivos, 
com abordagem integral e humanizada. Em relação à amamentação, assinale verdadeiro (V) 
ou falso (F).  
 

(  ) Água, chás e principalmente outros leites devem ser evitados, pois há evidências de que o 
seu uso está associado ao desmame precoce e ao aumento da morbimortalidade infantil. A 
mamadeira, além de ser uma importante fonte de contaminação, pode influenciar negativamente 
a amamentação. 
( ) Atualmente, a chupeta tem sido desaconselhada, pela possibilidade de interferir 
negativamente na duração do aleitamento materno, dentre outros motivos. Crianças que chupam 
chupetas, em geral, são amamentadas com menos frequência, o que pode comprometer a 
produção de leite. 
(  ) O leite do início da mamada, o chamado leite anterior, pelo seu alto teor de água, tem 
aspecto semelhante ao da água de coco. Porém, é muito rico em anticorpos. Já o leite do meio 
da mamada tende a ter uma coloração branca opaca, devido ao aumento da concentração de 
caseína. E o leite do final da mamada, o chamado leite posterior, é mais amarelado devido à 
presença de betacaroteno, pigmento lipossolúvel presente na cenoura, na abóbora e em outros 
vegetais de cor laranja, provenientes da dieta da mãe. 
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(  ) A “          ”                                                                      
recomendada de rotina. Manobras para aumentar e fortalecer os mamilos durante a gravidez, 
como esfregá-los com buchas ou toalhas ásperas, não são recomendadas, pois, na maioria das 
vezes, não funcionam e podem ser prejudiciais, podendo inclusive induzir o trabalho de parto. 
(  ) Com o nascimento da criança, há liberação de ocitocina durante a sucção, hormônio 
produzido pela hipófise posterior, que tem a capacidade de contrair as células mioepiteliais que 
envolvem os alvéolos, expulsando o leite neles contido. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 
a) V, V, V, F, V 
b) F, V, V, F, F 
c) V, V, V, V, V 
d) F, F, V, V, F 
e) V, V, F, F, V 

 

73 Em relação à educação em saúde, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Educação em saúde constitui um conjunto de práticas pedagógicas e sociais, de conteúdo 
técnico, político e científico, e que, no âmbito das práticas de atenção à saúde, deve ser 
vivenciada e compartilhada pelos trabalhadores da área, pelos setores organizados da 
população e pelos consumidores de bens e serviços de saúde. 

b) Educação em saúde é prática social, cujo processo contribui para a formação da consciência 
crítica das pessoas a respeito de seus problemas de saúde, a partir da sua realidade, visto que a 
maioria da população tem pouco conhecimento sobre as doenças em geral e utiliza, de forma 
errônea, medicamentos e plantas medicinais, devendo, assim, ser ensinados a respeito. 

c) Reafirma a educação como um sistema baseado na participação das pessoas, visando à 
mudança (transformação) de determinada situação, rompendo com o paradigma da concepção 
estática de educação como transferência de conhecimentos e habilidades. 

d) A prática de saúde, enquanto prática educativa, tem por base o processo de capacitação de 
indivíduos e de grupos para atuarem sobre a realidade, transformando-a. 

e) O reforço da ação comunitária privilegia o município como local para o desenvolvimento de 
ações intersetoriais e de promoção da saúde, permitindo maior influência na definição de 
prioridades. 

 

74 Sobre a Estratégia de Saúde da Família (ESF), é CORRETO afirmar: 
 

a) A ESF é composta por equipe multiprofissional que tem, no mínimo, um médico especialista em 
saúde da família e um enfermeiro especialista em saúde da família. Pode-se acrescentar a essa 
composição apenas os profissionais de saúde bucal (ou equipe de Saúde Bucal-ESB): cirurgião-
dentista generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal. 

b) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 80% da população cadastrada, com um 
máximo de 150 pessoas por agente e de 5 ACS por equipe de saúde da família, não 
ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe. 

c) Cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no mínimo, 4.000 pessoas de uma 
determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.  

d) As equipes de saúde da família que atuam em regiões ribeirinhas e fluviais estão direcionadas 
para o atendimento da população ribeirinha da Amazônia Legal e do Pantanal Sul-Mato-
Grossense, respectivamente. Porém, não seguem os mesmos moldes das ESF tradicionais, 
diferenciando-se em muitos aspectos, como no número de indivíduos atendidos, que deve ser no 
máximo de 1.000 pessoas, além de não necessitarem de agentes comunitários de saúde. 

e) A ESF é o modelo assistencial da atenção básica que se fundamenta no trabalho de equipes 
multiprofissionais em um território adstrito e desenvolve ações de saúde a partir do 
conhecimento da realidade local e das necessidades de sua população. 
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75 Qual alternativa melhor define o Programa Saúde na Escola? 
 

a) O Programa Saúde na Escola (PSE), política intersetorial entre saúde e educação, foi instituído 
em 2016. As políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos 
da educação pública brasileira se unem para promover saúde voltada para a abordagem 
hospitalocêntrica. 

b) A articulação entre escola e rede básica de saúde é a base do Programa Saúde na Escola. O 
PSE é uma estratégia de integração entre saúde e educação, cujo principal objetivo é que os 
alunos possam identificar doenças prevalentes na comunidade. 

c) O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes, por meio de ações 
de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades 
que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. 

d) O público beneficiário do PSE é composto, exclusivamente, de estudantes da Educação Básica 
e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

e) No PSE, a criação dos territórios locais é elaborada a partir das estratégias firmadas entre a 
escola, a partir de seu projeto político-pedagógico, e a unidade básica de saúde. Para isso, não 
é necessário considerar o contexto escolar e social, o diagnóstico local em saúde do escolar e a 
capacidade operativa em saúde do escolar. 

 

76 Os profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF) têm contato próximo e cotidiano com 
as famílias. A avaliação da condição da família pode ser realizada de várias formas, existindo, 
para isso, alguns instrumentos específicos. Em relação aos instrumentos utilizados por equipes 
da ESF para avaliar e acompanhar as condições das famílias, assinale verdadeiro (V) ou falso 
(F). 
  

(   ) A Escala de Coelho é uma estratégia desenvolvida por meio da qual podemos realizar uma 
leitura prévia sobre as famílias do nosso território de abrangência. Com base nos critérios de 
risco: condições de moradia, número de entes etc., podemos classificar as famílias entre Risco 
1, Risco 2 ou Risco 3 (risco leve, moderado ou grave). 
(  ) A Escala de Coelho oferece subsídios para a equipe destinar tempo e metodologias de 
intervenções diferenciadas, conforme os riscos apresentados pelas famílias de seu território de 
abrangência, buscando ter uma agenda de prioridades, de acordo com o princípio da equidade. 
(   ) O genograma é outro instrumento utilizado para ampliar o conhecimento sobre as famílias. 
Trata-se de uma representação gráfica do sistema familiar, preferencialmente em três gerações, 
que utiliza símbolos padronizados para identificar os componentes da família e suas relações. 
(   ) A vantagem do genograma é que apresenta um modo sucinto e universal de representação 
do grupo familiar, compreensível por todos que o conhecem, evitando textos longos e, muitas 
vezes, pouco precisos e operacionais na descrição do grupo familiar.  
(   ) O ecomapa é uma representação gráfica que não considera as ligações entre uma família e 
as pessoas e estruturas sociais do meio onde habita ou convive (ambiente de trabalho, por 
       )                   “                 ”  

 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 

a) V, V, V, V, V 
b) V, F, V, F, V 
c) F, F, V, V, V 
d) V, V, V, V, F 
e) F, V, F, F, V 
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77 Sobre a vigilância sanitária, afirma-se: 
 

I. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, 
da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 

II. A vigilância sanitária abrange o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se 
relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas do processo, da produção ao 
consumo. 

III. A vigilância sanitária também abrange o controle da prestação de serviços que se relacionam, 
direta ou indiretamente, com a saúde. 
 

Está (ão) CORRETA(S) apenas a(s) assertiva(s): 

 

a) I. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) II e III. 
e) I, II e III. 

 

78 Cabe ao Sistema Único de Saúde (SUS): 
 

I. A execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do 
trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

II. A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. 
III. A fiscalização e a inspeção de alimentos, de água e de bebidas para consumo humano. 

 
Está(ão) CORRETA(S) apenas a(s) assertiva(s) 

 

a) I. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) II e III. 
e) I, II e III. 

 

79 Os programas de prevenção de doenças são fundamentais para aumentar o nível de saúde da 
população e reduzir os custos com a assistência hospitalar. O rastreamento para detecção 
precoce de doenças, como, por exemplo, o papanicolau, corresponde à prevenção 
 

a) quaternária. 
b) secundária. 
c) terciária. 
d) primordial. 
e) primária.  
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80 Considerando a figura abaixo, qual quadrante diz respeito à prevenção quaternária? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em http://news.fm.ul.pt/Backoffice/UserFiles/Image/News21/ABS.JPG. Acesso em nov. de 2016. Adaptado. 

a) A 
b) B 
c) C 
d) D 
e) Essa figura não permite identificar informações sobre a prevenção quaternária. 
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