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UNIÃO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CÂNCER 
UOPECCAN FILIAL UMUARAMA 

 
1º Concurso de Residência Médica 

 
 

CLÍNICA MÉDICA 
 Prova Objetiva: 13 de fevereiro de 2021 

 

Candidato(a):_________________________________________________________ 

Inscrição:____________________________________________________________  

Assinatura do Candidato(a):_____________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES: 

1 - Confira se os dados impressos acima, 
que identificam esta prova, estão corretos. 
Assine em seguida. 
2 - O caderno de prova deverá conter 50 
(cinquenta) questões de múltipla escolha, 
com 5 (cinco) alternativas, das quais 1(uma) 
só é correta. 
3 - A duração da prova será de 3 horas (três 
horas), incluso o tempo para a marcação no 
cartão-resposta. 
4 - A interpretação das questões é parte 
integrante da prova, não sendo, portanto, 
permitidas perguntas aos Fiscais. 
5 - A prova é INDIVIDUAL, sendo vetada a 
comunicação entre os candidatos durante 
sua realização. 
6 - Será eliminado o candidato que utilizar 
material de consulta ou qualquer sistema de 
comunicação. 

 7 - Em cada questão, há somente uma 
resposta correta. Cuidado quando 
transcrever para o cartão-resposta, não 
poderá haver rasuras. 
8 - O cartão-resposta deverá ser preenchido 
com caneta esferográfica PRETA. 
9 - O caderno de prova deve ser entregue 
para o Fiscal, juntamente com o cartão-
resposta. 
10 - Ao receber seu cartão-resposta, aja da 
seguinte forma: 
a) Confira se os dados impressos no 
cartão-resposta com os da prova; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro o campo 
correspondente à alternativa que considera 
correta em cada questão. 
d) não o amasse, nem dobre. 
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Clínica Médica 

 

1) Paciente 49 anos, previamente 

hipertenso e diabético tipo 2, desidratado 

da entrada com quadro de rebaixamento 

do nível de consciente sendo realizado 

intubação orotraqueal, dextro de entrada 

455 mg/dl, sobre o manejo abaixo, assinale 

a correta quanto ao manejo inicial do 

quadro agudo: 

 

a) Realizar hidratação vigorosa e coletar 

liquor. 

b) Realizar hidratação vigorosa e coletar 

gasometria arterial. 

c) Realizar coleta de liquor e 

desidrogenase láctica. 

d) Tratar baseado no bicarbonato sérico se 

Ph > 7,30. 

e) Realizar tomografia de crânio e 

gasometria arterial. 

 

 

2) Paciente 67 anos, hipertenso, 

cardiopata prévio, evoluindo quadro de 

arritmia taquicardíaco, sudoreico, quadro 

subfebril há 2 semanas. Apresentado ao 

exame físico sinais de Janeway, nódulos 

de Osler, membros superiores com sinais 

de tromboflebite e dor torácica difusa, com 

história prévia de múltiplas intercorrências 

em 1 ano de procura a unidade básica de 

saúde devido a “cansaço e fadiga” 

recebendo soro para hidratação 

endovenoso e polivitamínicos. Hoje evolui 

com diminuição de força a esquerda e 

anasarca.  Sobre o provável diagnostico 

deste paciente considerando a doença em 

evolução a primeira medida a ser tomada 

é: 

 

a) Acompanhamento em UBS tratamento 

da arritmia e investigação reumatológica. 

b) Acompanhamento em UBS tratamento 

da arritimia pelo cardiologista e 

investigação infecciosa. 

c) Internamento hospitalar e tratamento 

clinico com possível intervenção cirúrgica.  

d) Internamento hospitalar e investigação 

neurológica e reumatológica.  

e) Internamento hospitalar para provável 

intervenção invasiva hemodinâmica.  

 

 

3) Em cardiologia os critérios de DUKE 

revisado, assinale a correta: 

 

a) para diagnostico clinico possível: 

1 critério maior e 1 critério menor ou 

5 critérios menores.  

b) para diagnostico clinico possível: 

1 critério maior e 2 critérios 

menores ou 5 critérios menores. 

c) para diagnostico clinico definitivo: 

1 critério maior e 1 critério menor ou 

5 critérios menores, sendo hemocultura 

com Stenotrophomonas Mathophila critério 

menor. 

d) para diagnostico clinico definitivo: 

1 critério maior e 1 critério menor ou 

5 critérios menores, sendo hemocultura 

com Coxiella Burnetti critério maior. 

e) para diagnostico clinico definitivo: 

1 critério maior e 1 critério menor ou 3 

critérios menores, sendo hemocultura com 

Streptococcus Agalactiae critério menor. 

 

 

4) Paciente 23 anos, chega ao pronto 

atendimento com quadro de intoxicação 

exógena por paracetamol 750mg, 40 

comprimidos há 4 horas, evoluindo com 

icterícia, para realizar as medidas clinicas 

o tratamento necessário considerando 

peso de 70 kg. 

 

a) não atingiu dose toxica ou letal, realizar 

hidratação com soro glicosado 5% e 
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monitoramento por 24 horas, fora de risco 

pois a meia vida do paracetamol é 4 horas. 

b) não atingiu dose letal, porém deve ser 

monitorizado na uti sendo realizado seu 

antidoto que é a atropina, ainda com risco 

devido a meia vida do paracetamol ser 4 

horas. 

c) atingiu a dose tóxica/letal, deve ser 

internado, realizar soro glicosado 5% e o 

antidoto que é a acetilcisteína, a meia vida 

do paracetamol é 2 horas. 

d) atingiu a dose letal, deve ser feito 

lavagem gástrica, atropina, hidratação com 

soroglicosado, manter atenção a função 

hepática e sangramento, não há antídoto 

disponível. 

e) não atingiu dose letal, deve ser feito 

lavagem gástrica, vitamina K, hidratação 

com soro glicosado 5% e manter atenção a 

função hepática e sangramento. 

 

 

5) Paciente 45 anos, com história de há 48 

horas ter sido picado por cobra do grupo 

Colubrídeos conhecida como Cobra-Cipó, 

assinale a conduta correta: 

 

a) Sintomáticos apenas e 

acompanhamento na UBS. 

b) Soro anti-ofídico inespecífico, 

hidratação com Ringer Lactato, 

monitorização função renal e cardíaca em 

UTI. 

c) Soro crotálico especifico em 48 horas, 

sendo repetido após 48h se aparecimento 

de lesões necróticas, acompanhamento 

em enfermaria. 

d) Soro bothrópico, específico para 

neutralizar a neurotoxina capaz de gerar 

oftalmoplegia e rabdomiólise, 

acompanhamento em UTI. 

e) Soro elapídico, especifico para 

neurotoxina ativa, atentar para possível 

evolução de paralisia flácida, 

acompanhamento inicial em enfermaria. 

6) Paciente de 23 anos apresenta quadro 

de lesões de pele maculo papulares, dores 

articulares sem febre e outros sintomas 

com hábitos fisiológicos normais. Refere 

que de antecedente familiar a mãe 

apresenta doença no sangue não sabendo 

qual, pois não tem diagnóstico. No rastreio 

ambulatorial de exames gerais 

inespecíficos hemograma, ureia, 

creatinina, urina 1 e sorologias: HIV, 

hepatite e sífilis. Somente alterações na 

creatinina 1,56 e o VDRL com título de 

1/36, FT-Abs negativo. Paciente realizou 

tratamento para sífilis, porém mesmo nos 

pós acompanhamento de 90 dias evoluiu 

com manchas purpúricas discóides e 

difusas. Pergunta-se o provável 

diagnostico diferencial é:  

 

a) Doença de Chagas aguda.  

b) Púrpura trombocitopnica. 

c) Dengue variante hemorrágica.  

d) Lúpus eritematoso sistêmico. 

e) Sindrome de Goodpasture. 

 

 

7) Paciente com artrite reumatoide vai se 

submeter ao tratamento com 

imunobiológico e durante rastreio dos 

exames gerais o médico reumatologista 

solicita avaliação para iniciar tratamento, o 

PPD apresenta-se positivo em 11 mm. 

Pergunta-se qual medicamento deve ser 

feito durante o tratamento com o 

imunobiológico? 

 

a) nenhum pois trata-se de tuberculose 

latente sem risco.  

b) nenhum pois a artrite reumatoide pode 

fazer reação cruzada ao PPD. 

c) Etambutol por 9 meses, sendo que após 

30 dias de início está liberado para 

tratamento. 
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d) Pirazinamida por 6 meses, sendo que 

após 30 dias de início está liberado para 

tratamento. 

e) Isoniasida por 9 meses, sendo que após 

30 dias de início está liberado para 

tratamento. 

 

 

8) Paciente cardiopata prévio com Bloqueio 

do Ramo e Insuficienca Cardiaca 

Congestiva, em tratamento para malária, 

inicia também tratamento para pneumonia 

com os antibióticos, durante o 5º dia 

evoluiu piora da dispneia, alargamento do 

intervalo QT em eletro e óbito. Pergunta-se 

qual antibiótico pode levar ao quadro 

quando mal empregado pelo efeito 

sinérgico? 

 

a) Cefalexina. 

b) Levofloxacino. 

c) Sulfadiazina. 

d) Espiramicina. 

e) Trimetropin. 

 

 

9) Paciente 45 anos morador de rua, da 

entrada no hospital com quadro de 

insuficiência respiratória aguda, sendo 

necessário iniciar corticoide altas doses. 

Após início do antibiótico paciente 

continuou a evoluir febril, com piora do 

padrão ventilatório, médico assistente 

iniciou albendazol pois paciente 

apresentava qual risco? 

 

a) Ascaridíase 

b) Amebíase 

c) Criptosporidose 

d) Esquistossomose  

e) Aspergiolose   

 

 

10) A reação mais comum a Penincilina, 

em paciente tratando com Sifilis 

Secundária tem o nome de: 

 

a) Steal-Norton 

b) Hirlem-Danrlos 

c) Jarisch-Herxheimer  

d) Wilheim-Durr 

e) Devon 

 

 

Saúde pública 

 

11) De acordo com o modelo de prevenção 

das doenças desenvolvido por Leavell e 

Clark, o programa de imunização do 

trabalhador é uma ação de:  

 

 a) promoção da saúde 

 b) proteção específica                     

 c) prevenção secundária                

 d) prevenção terciária 

 e) prevenção quaternária 

 

 

12) O denominador do coeficiente de 

mortalidade materna, considerando a 

mesma área e período, é: 

 

a) População de mulheres de 15 a 49 anos 

de idade. 

b) Nascidos vivos mais natimortos. 

c) População exposta ao risco. 

d) População da área ajustada para o meio 

do ano. 

e) Nascidos vivos. 

 

 

13) À capacidade de um agente biológico 

produzir casos graves ou fatais, sendo que 

é uma unidade contínua e se refere à 

intensidade do dano causado, podendo 

variar conforme a cepa ou o ambiente em 

que a interação com o hospedeiro se dá. 
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Assinale a alternativa ao qual corresponde 

esta definição: 

 

a) Infectividade. 

b) Patogenicidade. 

c) Virulência. 

d) Poder Invasivo. 

e) Agressividade 

 

 

14) Sobre a taxa de propagação de um 

vírus em meio a uma população ao longo 

do tempo, que é essencial para lidar com 

epidemias, analise a frase:  O número 

médio de indivíduos contagiados por cada 

infectado nas condições existentes em um 

momento, assinale a correta: 

 

a) Re ou Rt 

b) R0(erre zero) menos 1 

c) R1+R0(errer zero) dividido por Rt 

d) Rt divido por R0(erre zero) 

e) R0(erre zero) +R1 multiplicado por Rt 

 

 

15) A transmissão do SARS COV-2 é 

comprovadamente aceita pelo meio 

científico, por aerossóis emitidos de 

pessoa a pessoa e por objetos inanimados. 

Sobre a terminologia correta do processo 

evolutivo, assinale a ordem 

correspondente ao termo correto 

empregado na transmissibilidade de 

pessoa-pessoa e objeto-pessoa: 

 

a) Contaminação /contaminação  

b) Infecção e contaminação 

c) Infecção apenas, pois se tratando deste 

vírus não há contaminação 

d) Contaminação e infecção  

e) Infecção e contaminação são termos 

similares em vigilância epidemiológica. 

 

 

16) Sobre Lista de Notificação Compulsória 

Imediata, assinale as doenças ou agravos 

que correspondem a obrigatoriedade de 

notificação em até 24 horas: 

 

a) Doenca de Chagas agudo e Sindrome 

da Paralisia Flácida Aguda.  

b) Sifilis Congenita e Tuberculose e Febre 

Hemorragica da Dengue. 

c) Hiv agudo e Leishmaniose Viceral. 

d) Intoxicacao Exogena e Raiva. 

e) Hepatite Viral Aguda, Hantavirose e 

Tuberculose 

 

 

17) Na lei número 8.080/90 SUS, dispõe 

sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras 

providências. Analise os itens de 1 a 4 e 

marque a alternativa correta que 

corresponde ao conteúdo “Dos Objetivos e 

Atribuições do Art. 6º”:  

 

I. a participação na formulação da política e 

na execução de ações de saneamento 

básico. 

II. a ordenação da formação de recursos 

humanos na área de saúde. 

III. a fiscalização e a inspeção de alimentos, 

água e bebidas para consumo humano 

IV. o controle e a fiscalização de serviços, 

produtos e substâncias de interesse para a 

saúde 

 

a) Itens I, II e III verdadeiros  

b) Todas as proposições falsas 

c) Todas as proposições verdadeiras  

d) Itens I e III verdadeiros  

e) Itens II e IV verdadeiros  
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18) “A presença constante de uma doença 

em determinada zona geográfica” à esta 

definição é caracterizado: 

 

a) Surto 

b) Epidemia 

c) Zoonose parcial 

d) Endemia  

e) Pandemia  

 

 

19) É definida pela Lei n° 8.080/90 como: 

“um conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou prevenção 

de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes de saúde 

individual ou coletiva, com a finalidade 

de recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e controle das doenças ou 

agravos”. A este organismo regulador do 

SUS marque a alternativa que corresponde 

ao texto: 

 

a) VigiaSUS 

b) ANVISA 

c) Vigilância Sanitária 

d) Vigilância Epidemiológica 

e) Vigilância e Saúde do Trabalhador 

 

 

20) Paciente com quadro de pós 

tratamento de Infecção secundária de pele, 

com tratamento prévio de Hanseniase 

multibacilar interrompido durante 2 meses 

não completando 6 meses contínuos, a 

conduta segundo o manual do Ministério da 

saúde é:  

  

a) Reiniciar todo tratamento até completar 

12 meses. 

b) Manter o tratamento por mais 8 meses. 

c) Considerar Hansen resistente e realizar 

o tratamento por 24 meses com mesmo 

esquema de poliquimioterapia. 

d) Considerar Hansen resistente e realizar 

o tratamento por 24 meses com 

Clofazimina no esquema de 

poliquimioterapia. 

e) Considerar Hansen tratada e 

acompanhar ambulatorial com BAAR na 

linfa.  

 

 

Pediatria 

 

21) Criança de 7 anos sofre acidente com 

animal peçonhento Titus Serrulatus   

evoluindo com quadro grave. Assinale a 

alternativa que corresponde a possíveis 

evoluções e as medidas a serem tomadas: 

 

a) Trata-se de animal peçonhento, 

escorpião preto, tem baixo potencial de 

risco a vida, deve se investigar outras 

comorbidades, risco maior é de infecção 

secundária ou tétano.  

b) Trata-se de animal peçonhento, aranha 

marrom, deve-se usar soro aracnídeo. Por 

ser proteolítico deve dosar função renal e 

hidratar e se necessário repetir soro em 24 

horas.  

c) Trata-se de animal peçonhento, 

escorpião amarelo, deve-se usar soro 

escorpiônico, se bradicardia iniciar atropina 

0,01 a 0,02 mg/kg peso monitorar com 

eletrocardiograma.  

d) Trata-se de animal peçonhento, vespa 

sul-americana, não há soro disponível, as 

medidas clinicas visam diminuir dor e evitar 

choque anafilático como uso de anti-

histamínicos e corticoides, 

metilprednisolona 1 mg/kg. 

e) Trata-se de animal peçonhento, 

serpente Jararaca, deve-se iniciar soro 

antiofídico crotálico especifico. Monitorar 

sangramentos devido interferência no fator 

X e função renal devida ação proteolítica. 
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22) Laringotraqueobronquite é a causa 

mais comum de obstrução de vias aéreas 

superiores em crianças, respondendo por 

90% dos casos de estridor. A doença 

responde por 1,5% a 6% das doenças do 

trato respiratório na infância. Assinale o 

patógeno mais comum associado crianças 

maiores de 5 anos: 

 

a) Ureaplasma Pneumoniae 

b) Mycoplasma Pneumoniae 

c) Stenotrophomonas Malthophila 

d) Crucruria Sp. 

e) Sthaphilococcus Lugnudiensis 

 

 

23) O tratamento da 

Laringotraqueobronquite na fase aguda do 

crupe grave é: 

  

a) Oxigênio terapia associado a anti-

histamínicos  

b) Nebulização com soro, antibiótico 

terapia precoce e anti-histamínicos 

c) Nebulização com: epinefrina 5ml, 

dexametasona, admissão na unidade de 

terapia intensiva 

d) Nebulização com: epinefrina 5ml, 

dexametasona, observação por 12 horas e 

alta para casa  

e) Nebulização com: epinefrina 5ml, 

dexametasona, adrenalina subcutânea 

1:1.500 e fenoterol  

 

 

24) Assinale a alternativa que não faz parte 

dos diagnósticos diferencias de Crupe 

Viral: 

 

a) Síndrome de Mayers-Krügger 

b) Edema angioneurótico,  

c) Aspiração de corpo estranho 

d) Abscesso retrofaríngeo  

e) Supraglotite infecciosa 

 

25) Criança de 8 meses chega ao médico 

para avaliar carteira vacinal que segundo a 

mãe perdeu o tempo de vacinação do 4º 

mês de vida da criança. A vacina contra 

indicada para se realizar neste período é: 

 

a) SALK 

b) DTP -Hib 

c) Vacina Hepatite B 

d) Rotavírus 

e) DTPa 

 

 

26) Um lactente de 2 meses é trazido ao 

Pronto Socorro pela mãe devido ao quadro 

de choro intenso. Ela relata que a criança 

rolou da cama e caiu no chão. A tomografia 

de crânio revela hematomas subdurais e 

no exame físico observa hemorragia 

retiniana bilateral. Qual a hipótese 

diagnóstica? 

 

a) Coagulopatia. 

b) Cefalo hematoma. 

c) Trauma acidental. 

d) Malformação vascular do SNC 

e) Abuso físico. 

 

 

27) Para manejo da asma, que critérios são 

usados para classificar o controle da asma 

de um paciente em acompanhamento 

ambulatorial? 

 

a) Número de sintomas mensais e 

frequência do uso de corticosteróide 

sistêmico. 

b) Número de sintomas semanais e 

frequência do uso de broncodilatador de 

resgate semanal. 

c) Frequência de procura a serviço de 

Pronto Atendimento e quantidade de 

corticosteróide inalatório usado para 

manutenção. 
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d) Pico de Fluxo Expiratório maior que 70% 

e presença de sintomas durante as 

atividades físicas. 

e) Faltas escolares semanais e 

necessidade de corticosteróides inalatórios 

associado a broncodilatador de longa 

duração. 

 

 

28) Menino de 5 anos de idade, trazido à 

consulta de retorno pelo pai preocupado 

porque a criança está muito pequena. 

Criança nascida a termo com peso de 

2.850g, apresenta asma intermitente 

desde os 3 anos, estatura alvo: 168 cm. 

Radiografia de punhos: Idade Óssea: -1 

DP; velocidade de crescimento: 3 cm/ano; 

IMC: escore z entre -1 e 0; Estatura/Idade: 

escore z entre -1 e 0. Qual parâmetro 

indica maior necessidade de investigação 

do quadro? 

 

a) Baixa previsão de estatura final. 

b) Idade óssea atrasada. 

c) Escore de Índice de Massa Corpórea e 

Estatura/Idade. 

d) Baixa velocidade de crescimento. 

e) Peso ao nascer e presença de doença 

crônica. 

 

 

29) Qual dos achados abaixo determina a 

escolha do tratamento para um recém-

nascido com sífilis congênita? 

 

a) Radiografia de ossos longos com sinais 

de periostite. 

b) Pênfigo palmo-plantar. 

c) Proteína no líquor acima de 150 mg/dL. 

d) Hemograma com anemia e 

plaquetopenia. 

e) VDRL no sangue do recém-nascido 

acima de 1/128. 

 

 

30) A morfologia da hemácia auxilia no 

diagnóstico diferencial das anemias. 

Assinale a alternativa em que ambas as 

anemias são hipocrômica e microcítica: 

 

a) Microesferocitose e Alfa Talassemia 

b) Anemia ferropriva e Beta Talassemia 

c) Talassemia Beta e Anemia falciforme 

d) Deficiência de G6PD e Anemia 

Ferropriva 

e) Microesferocitose e Deficiência de 

G6PD 

 

 

Ginecologia e Obstetrícia 

 

31) Gestante G2P1A0 de 24 semanas 

evolui com perda da acuidade visual e em 

exame de rotina descobre se tratar de 

toxoplasmose ocular, nega alergias 

previas. A medicação indicada segundo o 

Ministério da Saúde para esta gestante é: 

 

a) Sulfadiazina + pirimetamina 

b) Pirimetamina isolada  

c) Clofazimina  

d) Espiromicina 

e) Sulfatomexazol + trimetropin 

 

 

32) A janela imunológica para detecção de 

anticorpos anti-HIV no sangue periférico, 

em semanas, é: 

 

a) 1 a 2. 

b) 3 a 12. 

c) 15 a 18. 

d) 18 a 20 

e) 1 ano 

 

 

33) A vacinas contra indicada na maioria 

das situações durante a gestação é: 

 

a) H1n1 
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b) Caxumba 

c) Rubeola 

d) Febre Amarela 

e) Sarampo 

 

 

34) São Medicamentos que reduzem a 

eficácia dos anticoncepcionais combinados 

orais:  

 

a) Anti-inflamatórios não hormonais. 

b) Analgésicos. 

c) Antidepressivos ISRS. 

d) Anticonvulsivantes 

e) Antibióticos betalactamicos. 

 

 

35) Gestante na 8ª semana, apresentando 

IgG positivo para toxoplasmose e IgM 

positivo, em títulos baixos. O procedimento 

correto é... 

 

a) realizar amniocentese imediata. 

b) iniciar o tratamento. 

c) proceder cordocentese após 16 

semanas.  

d) solicitar teste de avidez para IgG. 

e) manter acompanhamento ambulatorial 

 

 

36) Uma paciente de 18 anos de idade 

comparece a consulta médica por queixa 

de lesões vulvares. Refere histórico de 

múltiplos parceiros sexuais, sem uso de 

preservativo. Ao exame físico, apresenta 

lesões condilomatosas em vulva, vagina e 

região perianal. Sobre o caso assinale a 

alternativa que indica os subtipos virais 

mais prováveis de serem causadores 

dessas lesões. 

 

a) HPV 16 e 18   

b) HPV 6 e 18   

c) HPV 45 e 56 

d) HPV 6 e 11 

e) HPV 16 e 56 

 

 

37) Mulher de 18 anos de idade, 

assintomática, sem antecedentes pessoais 

ou familiares relevantes, relata que tomou 

a série completa de vacinas quadrivalentes 

para o papilomavírus humano (HPV) e 

retorna para mostrar o exame de 

Papanicolau realizado no último mês, que 

foi normal. Nega ter feito o Papanicolau 

outras vezes. Com relação à prevenção de 

câncer cervical, a recomendação correta é 

solicitar: 

 

a) Colposcopia e pesquisa do HPV em 1 

mês. 

b) Exame de Papanicolau em 1 ano. 

c) Teste sérico para o HPV em 2 anos. 

d) Ultrassom transvaginal em 6 meses. 

e) Ultrassom pélvico em 1 ano. 

 

 

38) Adolescente de 17 anos de idade refere 

nunca ter menstruado. Exame físico: 

estadiamento puberal pelos critérios de 

Tanner: M(mamas) 1 e P(pelos) 1. Peso= 

41kg, Altura= 145cm (< percentil 5). 

Apresenta níveis elevados de FSH 

(hormônio folículo-estimulante). Qual o 

diagnóstico mais provável? 

 

a) Amenorréia hipotalâmica. 

b) Disgenesia gonadal. 

c) Síndrome de insensibilidade 

androgênica. 

d) Agenesia dos ductos de Müller. 

e) Deficiência de 5-alfa redutase. 

 

 

39) O aspecto colposcópico "epitélio 

acetobranco resulta de: 

 

a) Diferenciação das células glandulares 

por ação viral. 
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b) Proliferação celular por metaplasia ou 

por ação viral. 

c) Maturação típica de camadas 

parabasais e basais. 

d) Hiperplasia glandular típica da junção 

escamocolunar. 

e) Estímulo viral sobre a derme do epitélio 

glandular. 

 

 

40) Paciente de 26 anos de idade com 

queixa de caroço doloroso na região 

inguinal direita há um dia. Refere que antes 

do aparecimento desse caroço, notou uma 

“feridinha” na vulva que desapareceu 

sozinha. Ao exame físico, presença de 

linfoadenomegalia na região inguinal 

direita, com sinais flogísticos e um ponto de 

flutuação. Órgãos genitais externos sem 

outras lesões. Qual é o agente etiológico? 

 

a) Haemophilus ducrey 

b) Klebsiella granulomatis 

c) Treponema pallidum 

d) Clamydia trachomatis 

e) Herpes simples tipo 2 

 

 

Cirurgia Geral 

 

41) A microbiologia da Infecção do Sítio 

Cirúrgico (ISC) é relacionada à flora 

bacteriana presente na área anatômica 

exposta após um procedimento particular e 

sendo relativamente fixa nas últimas 

décadas. Nos procedimentos 

contaminados e limpo-contaminados, a 

bactéria mais comum responsável pela ISC 

é: 

 

a) Staphylococcus aureus. 

b) Escherichia coli. 

c) Cândida. 

d) Klebsiella. 

e) Streptococcus pneumoniae. 

42) Uma mulher de 62 anos de idade foi 

ejetada do veículo durante uma colisão 

automobilística. A caminho do serviço de 

emergência, a equipe de atendimento pré-

hospitalar relata que a sua frequência 

cardíaca é de 130 batimentos/minuto, a 

pressão sanguínea é 83x46 mmHg e a 

frequência respiratória é de 30 

incursões/minuto. A vítima encontra-se 

confusa e seu re-enchimento capilar 

periférico está retardado. A via aérea está 

permeável, mas ela está em insuficiência 

respiratória, com distensão das veias do 

pescoço, ausência de murmúrio vesicular 

no hemitórax direito e desvio da traqueia 

para a esquerda. Diante do quadro 

apresentado, qual é a melhor conduta a ser 

tomada? 

 

a) Drenagem pleural à direita. 

b) Toracocentese de alívio seguida de 

drenagem pleural à direita. 

c) Apenas toracocentese de alívio à direita. 

d) Intubação orotraqueal com pressão 

positiva. 

e) Hidratação vigorosa. 

 

 

43) A respeito das hérnias inguinais, um 

paciente que apresenta hérnia inguinal 

direta recidivada deve ser classificado 

como NYHUS... 

 

a) IV-A. 

b) IV-B. 

c) III-A. 

d) I. 

e) II. 

 

 

44) Paciente com cardiopatia dilatada 

referiu dor súbita em membro inferior 

direito há 3 horas da internação. Negava 

antecedente de claudicação. Ao exame, 

constatou-se ausência de pulsos em 
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membro inferior direito e pulsos normais 

nos demais membros. Qual é a hipótese 

diagnóstica mais provável e a melhor 

conduta? 

 

a) Embolia arterial aguda, cirurgia com 

cateter de Fogarty. 

b) Embolia arterial aguda, arteriografia e 

heparinização. 

c) Trombose arterial aguda, arteriografia e 

proteção térmica. 

d) Trombose arterial aguda, heparinização 

e proteção térmica. 

e) Trombose arterial aguda, arteriografia e 

fibrinolítico. 

 

 

45) Paciente com quadro grave de 

pancreatite pode apresentar alguns sinais 

clínicos importantes, entre eles, um sinal 

médico que é caracterizado equimoses 

azuis-pretas na região periumbilical. 

Assinale a alternativa correta que contenha 

o nome do sinal: 

 

a) Dix-Hallpike 

b) Palla 

c) Murphy 

d) Macburn 

e) Cullen 

 

 

46) Homem de 69 anos de idade, com 

etilismo social, referiu urina escura há um 

mês e ao exame físico apresentava esclera 

discretamente amarelada. Panículo 

adiposo espesso impediu palpação das 

vísceras abdominais. Nos exames, 

constatou-se AST de 80 U/L, ALT 120 U/L, 

bilirrubina total de 4 mg/dL às custas da 

fração direta, fosfatase alcalina de 200 U/L, 

GGT de 150 U/L, TP de 16 s, RNI de 1,50, 

albumina de 3,5 g/dL, CEA de 1 mcg/L 

(normal até 5 mcg/L), AFP de 10 mcg/L 

(normal até 15 mcg/L), CA 19-9 de 200 

U/mL (normal até 37 U/mL). A seguir, fez 

US de abdome superior. Qual dos achados 

ultrassonográficos abaixo é compatível 

com o quadro clínico e laboratorial? 

 

a) Dilatação de ducto colédoco 

b) Múltiplas lesões hepáticas em alvo 

c) Massa sólida no fígado 

d) Superfície hepática irregular e nodular 

e) Vesícula biliar em porcelana 

 

 

47) Um tempo básico da técnica operatória 

é a síntese, onde deve-se aproximar as 

bordas da ferida operatória para 

reconstituir a integridade anatômica e 

funcional do órgão/tecido que sofreu a 

diérese. Assinale a alternativa correta em 

relação à síntese. 

 

a) Na síntese da parede anterolateral do 

abdome, após uma laparotomia supra 

umbilical mediana recomenda-se suturar o 

folheto aponevrótico com fio absorvível 2.0. 

b) O fio de poliamida monofilamentar tem 

seu uso recomendado para a sutura de 

pele, especialmente no calibre 4.0 ou 

menor. 

c) Na sutura de um ferimento corto-

contuso, com cinco centímetros de 

extensão e menos de um centímetro de 

profundidade, na face de uma criança de 

cinco anos recomenda-se usar o fio de 

poliglatina 3.0. 

d) O adesivo cirúrgico à base de 

cianoacrilato está recomendado para 

suturas viscerais que ficarão sob tensão 

devido a sua alta resistência tênsil. 

e) O fio de algodão tem seu uso bastante 

difundido devido à baixa formação de 

granulomas tipo corpo estranho e baixa 

rejeição. 
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48) O tamponamento cardíaco é 

identificado pela presença da clássica 

tríade diagnóstica de Beck, composta de: 

 

a) Diminuição da pressão venosa, 

diminuição da pressão arterial e 

abafamento das bulhas cardíacas.  

b) elevação da pressão venosa, diminuição 

da pressão arterial e abafamento das 

bulhas cardíacas. 

c) diminuição da pressão venosa, aumento 

da pressão arterial e abafamento das 

bulhas cardíacas. 

d) elevação da pressão venosa, diminuição 

da pressão arterial e dor torácica. 

e) elevação da pressão venosa, aumento 

da pressão arterial e abafamento das 

bulhas cardíacas. 

 

 

49) Na laringoscopia para intubação 

traqueal: 

 

a) A técnica de laringoscopia independe da 

lâmina ser reta ou curva. 

b) A extremidade da lâmina reta deve ficar 

entre a base da língua e a epiglote. 

c) A extremidade da lâmina curva deve 

estar entre a epiglote e as cordas vocais. 

d) A lâmina reta é pouco usada pois 

impede a realização da manobra de Sellick. 

e) A lâmina reta é mais apropriada do que 

a lâmina curva nos neonatos e lactentes. 

 

 

50) O sinal de Howship-Romberg se 

caracteriza pela dor na face medial da 

coxa, encontrado na hérnia... 

 

a) do obturador. 

b) de Spiegel. 

c) epigástrica. 

d) inguinal. 

e) femoral. 

 
  

 


