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- CADERNO DE QUESTÕES 001 -

Saúde Coletiva

1ª Questão
Qual das alternativas abaixo é correta em relação à estrutura e ao funcionamento da Estratégia de Saúde
da Família (ESF)?

a. o mapeamento de equipamentos como igrejas e organizações não governamentais é atribuição da
equipe de saúde da família.

b. .
c. a identificação das características epidemiológicas define a composição da equipe de saúde da família.
d. a delimitação das microáreas adota parâmetros político-operacionais estabelecidos pelo último censo

disponível.
e. a adcrição do território é ferramenta utilizada pelo SUS com a finalidade de diminuir a demanda da

unidade.

2ª Questão
Para investigar a associação entre infecção pelo vírus Zika e microcefalia, foram comparadas as proporções
de infecção pelo vírus entre neonatos com e sem microcefalia. Observou-se que a infecção pelo vírus
ocorreu entre 80% dos neonatos com microcefalia e entre 60% dos neonatos sem microcefalia. O
delineamento desse estudo epidemiológico e sua medida de associação mais apropriada são:

a. Coorte e risco relativo
b. .
c. Caso-controle e risco relativo
d. Caso-controle e odds ratio
e. Coorte e odds ratio

3ª Questão
Uma doença aguda que provoque óbito em curto espaço de tempo, com alta taxa de letalidade tem:

a. alta incidência
b. forte influência na taxa de mortalidade da população
c. baixa incidência
d. .
e. baixa prevalência

4ª Questão
Paciente atendido com quadro de dores abdominais, vômitos, mialgia, sangramento por nariz e boca,
manchas vermelhas na pele e confusão mental. PA: 70/40 mmHg. Foi a óbito poucas horas depois por
choque hipovolêmico. Mora em região onde a dengue é endêmica. Qual deve ser a conduta de acordo com a
Portaria 264 de 17 de fevereiro de 2020?

a. .
b. Notificação semanal à Secretaria Municipal na semana em que obtiver a confirmação sorológica.
c. Notificação semanal à Secretaria Estadual na semana em que obtiver a confirmação sorológica.
d. Notificação imediata às Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, além do Ministério da Saúde.
e. Notificação imediata à Secretaria Municipal de Saúde, para que ela notifique a Secretaria Estadual e

Ministério da Saúde após confirmação diagnóstica.
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5ª Questão
Você atende um homem na UBS, 63 anos, hipertenso controlado em tratamento com Losartana 50 mg/dia
e AAS 100 mg/dia. Nunca apresentou eventos cardiovasculares prévios e cessou tabagismo há mais de
duas décadas. Ao realizar o cálculo de seu risco para eventos cardiovasculares nos próximos 10 anos,
obteve o valor de 9,4% (risco intermediário). Com essas informações, qual seria a sua conduta em relação
ao uso de AAS?

a. Manteria, por ser homem, hipertenso, ex-tabagista e em sexta década de vida 
b. .
c. Retiraria, pois o paciente não está na faixa de alto risco
d. Manteria, pois o paciente é candidato à prevenção quaternária
e. Manteria, pois o paciente não está na faixa de baixo risco

6ª Questão
Em uma determinada cidade, observou-se que determinados tipos de câncer eram diagnosticados
precocemente, porém o tempo para o acesso à atenção especializada era longo demais para possibilitar a
sobrevida possível para a doença. O princípio do SUS ferido nessa situação é:

a. .
b. equidade
c. longitudinalidade
d. universalidade
e. integralidade

7ª Questão
O uso “off label” da hidroxicloroquina para o tratamento da COVID 19 chegou a ser disseminado. Os efeitos
adversos do seu uso costumam ser leves e reversíveis, porém podem evoluir inclusive para arritmias
cardíacas. Caso esses eventos ocorram, em qual sistema de informação deve ocorrer a notificação?

a. Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)
b. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS)
c. Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária (Vigimed)
d. .
e. Sistema de Informações de Agravos e Notificação (SINAN)

8ª Questão
Um exame com 90% de sensibilidade e 95% de especificidade, quando aplicado a um grupo de 1.000
pessoas, resultou em 135 resultados positivos. Qual a prevalência da doença nessas 1.000 pessoas?

a. 9%
b. .
c. 11%
d. 12%
e. 10%

9ª Questão
A Constituição Federal do Brasil estabelece que:

a. .
b. O Sistema Único de Saúde deve promover o atendimento integral, com prioridade para as práticas

assistenciais, sem prejuízo das políticas de prevenção.
c. É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à

saúde no país, salvo nos casos previstos em lei.
d. As ações e serviços de saúde são de relevância pública, devendo sua execução ser de

responsabilidade exclusiva do poder público.
e. Os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um

sistema único, que tem como uma das diretrizes de sua organização a participação social.
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10ª Questão
Com base nas seguintes informações:
População do Brasil: 212 milhões de pessoas
Número de casos de COVID 19 no Brasil entre 26/02/2020 e 26/04/2020: 66.501 casos
Número de óbitos por COVID 19 no Brasil entre 26/02/2020 e 26/04/2020: 4.543 óbitos
(Referência: POPULAÇÃO BRASIL: https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html CASOS E
MORTES POR COVID EM 26/04/2020: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/27/casos-
de-coronavirus-e-numero-de-mortes-no-brasil-em-27-de-abril.ghtml)

Quais foram, respectivamente, a taxa de incidência, a taxa de mortalidade e a taxa de letalidade da COVID
19 no Brasil no período em questão?

a. .
b. 31,3 / 100.000 habitantes ; 2,14 / 100.000 habitantes ; 6,8%
c. 2,14 / 100.000 habitantes ; 31,3 / 100.000 habitantes ; 6,8%
d. 31,3 / 100.000 habitantes ; 6,8% ; 2,14 / 100.000 habitantes
e. 2,14 / 100.000 habitantes ; 6,8% ; 31,3 / 100.000 habitantes

Cirurgia

11ª Questão
Homem vítima de queimadura com gordura quente em tronco e abdome anterior e todo membro superior
esquerdo chega ao plantão. De acordo com a regra dos nove, qual a área de superfície corporal queimada?

a. 18%
b. .
c. 36%
d. 27%
e. 22%

12ª Questão
Lactente, masculino, 1 mês, há 1 semana com vômitos pós-mamadas em jato, não biliares, perda ponderal
progressiva e astenia. Ao exame: fontanela deprimida, desidratado, palidez cutânea, massa palpável em
região epigástrica. Exame laboratorial com alcalose metabólica hipoclorêmica. Qual o provável diagnóstico?

a. Estenose hipertrófica de piloro
b. Refluxo gastro-esofágico
c. Invaginação intestinal
d. .
e. Atresia de esôfago

13ª Questão
Menino, 13 anos, chega com dor de forte intensidade em testículo direito iniciado há 2 horas, acompanhado
de calor, rubor e edema de bolsa escrotal.  O exame de imagem inicial para investigação diagnóstica deve
ser:

a. radiografia simples de abdomem
b. tomografia computadorizada pélvica
c. ressonância magnética de pelve
d. .
e. ultrassonografia com doppler testicular
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14ª Questão
Paciente, 36 anos, submetido a drenagem torácica fechada (“em selo d´água”, com dreno 36Fr) por
pneumotórax hipertensivo diagnosticado corretamente após queda de altura de cerca de 5 metros. Durante
a fixação do dreno, observou-se grande borbulhamento, que permaneceu durante todo o atendimento
inicial. Radiografia de tórax com dreno direcionado ao ápice, fenestras contidas no tórax, sem dobras ou
desvios, sem expansão pulmonar do lado acometido. O paciente evoluiu sem melhora clínica, cianose e com
enfisema subcutâneo. Sobre o caso, é correto:

a. .
b. O calibre do dreno utilizado está inadequado
c. A tomografia de tórax multislice fica condicionada a estabilização da vítima.
d. Deve-se repetir a radiografia de tórax após 72 horas de observação com dreno fechado
e. Aparentemente, o dreno está mal posicionado

15ª Questão
Paciente vítima de trauma abdominal fechado, apresenta indicação absoluta de cirurgia quando o mesmo
apresenta:

a. dor abdominal intensa sem irritação peritoneal
b. hematúria sugestiva de lesão renal
c. lesão hepática confirmada por tomografia computadorizada
d. .
e. pneumoperitônio na radiografia simples de abdome

16ª Questão
Vários estágios e deflagradores são descritos para a Resposta Metabólica ao Trauma, seja por infecções,
traumas, cirurgias de urgência e eletivas. A primeira fase dessa resposta caracteriza-se por:

a. .
b. Hipercatabolismo, hiperglicemia, hiperlactatemia e gliconeogênese no fígado
c. Hipocatabolismo, hipoglicemia, hipolactatemia e gliconeogênese no fígado
d. Hipercatabolismo, hipoglicemia, hiperlactatemia e glicogenólise
e. Hipocatabolismo, hiperglicemia, hipolactatemia e glicogenólise

17ª Questão
Assinale o tratamento imediato preconizado para um motociclista vítima de colisão frontal com ônibus, que
dá entrada na emergência verbalizando dor torácica, desconforto respiratório, FR: 30 ipm, FC: 140bpm, PA:
80x40mmHg, SatO2: 50%, distensão das veias cervicais, desvio da traquéia, ausência de murmúrio vesicular
a direita e timpanismo à percussão de hemitórax a direita.

a. Intubação Orotraqueal
b. Toracocentese descompressiva
c. .
d. Drenagem torácica “em selo d´agua”
e. Reposição Volêmica

18ª Questão
A colangiopancreatografia endoscópica retrógrada (CPRE) é uma das técnicas mais efetivas no manejo das
doenças pancreatobiliares, seja diagnóstico ou terapêutico. A complicação mais frequente relacionada a
este procedimento é:

a. pancreatite aguda
b. colangite
c. .
d. alergia ao contraste
e. perfuração intestinal

19ª Questão
Criado no início dos anos 1980, por meio do Comitê de Trauma do American College of Surgeons, e
atualmente seguido em vários países, inclusive o Brasil, o ATLS é uma sistematização de condutas que
atuam em qual pico de morte pós trauma descrito por Trunkey em 1982?

a. No quarto pico de morte
b. .
c. No primeiro pico de morte
d. No segundo pico de morte
e. No terceiro pico de morte
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20ª Questão
Para uma sutura bem sucedida, o material utilizado deve ser escolhido de acordo com o tipo de tecido a ser
manipulado. Para realização de uma rafia ureteral, a melhor opção de fio é:

a. Seda
b. Polidioxanona
c. .
d. Nylon
e. Categute cromado

Clínica Médica

21ª Questão
Homem, 71 anos, cafeicultor autônomo e morador da zona rural de região serrana do ES juntamente com a
esposa é hipertenso há 30 anos e diabético há 5 anos com tratamentos de forma irregular. Tabagista, tinha
diagnóstico de bronquite crônica e queixava-se de “uma tosse que só piorava”. Chegou ao PS com quadro
iniciado há 2 semanas de dificuldade de afirmar a data vigente assim como o local em que se encontrava.
Mostrava-se confuso com dificuldade de articular as idéias, se distraindo com facilidade, não conseguindo
executar tarefas simples nem responder as perguntas durante a avaliação. Falava que Jesus estava a
caminho para ajudar na colheita e passava a noite acordado rezando para afastar os maus espíritos que
afirmava enxergar. Pela manhã, ficava sonolento comprometendo a ingesta hídrica e alimentar, no final da
tarde se tornava inquieto chegando a ficar agressivo verbalmente e por vezes choroso. Ao exame:
desidratado, afebril, taquicárdico, taquipneico e ausculta pulmonar com redução do murmúrio vesicular à
direita. Considerando o caso, qual hipótese diagnóstica?

a. Delirium
b. Transtorno Delirante Persistente
c. Esquizofrenia
d. Transtorno Depressivo
e. .

22ª Questão
Homem, 25 anos, é soldado do exército brasileiro e foi convocado para uma missão de paz no norte do
Brasil após desastre natural. No momento há grande contaminação das águas e a missão será desenvolvida
em locais alagados. Qual é o melhor esquema para prevenção de leptospirose neste caso?

a. .
b. Ceftriaxone 1g, duas vezes ao dia
c. Doxiciclina 200mg, uma vez por semana
d. Ceftriaxone 2g, uma vez por semana
e. Doxiciclina 100mg, duas vezes ao dia

23ª Questão
Homem, 60 anos, hipertenso em uso de anlodipino, está internado na unidade de emergência por sepse de
foco pulmonar. Vem apresentando alteração da função renal e seu médico assistente solicitou na rotina
laboratorial a concentração urinária de sódio, cujo resultado foi de 18mEq/L. Escolha a alternativa que
apresenta a melhor explicação para o resultado apresentado.

a. O paciente apresenta fração excretada de sódio aumentada como resultado de redução da
reabsorção tubular de sódio relacionada à lesão renal pelas toxinas da sepse.

b. O paciente apresenta fração excretada de sódio aumentada em consequência de provável
hipovolemia com consequente aumento da secreção tubular de sódio.

c. .
d. O paciente apresenta fração excretada de sódio reduzida devido aumento da secreção tubular de

sódio secundária à provável lesão renal relacionada às toxinas da sepse.
e. O paciente apresenta fração excretada de sódio reduzida provavelmente por quadro de hipovolemia

com consequente aumento da reabsorção tubular de sódio.
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24ª Questão
Com relação à Cetoacidose Diabética, é correto afirmar:

a. O uso de insulina rápida e soro fisiológico endovenoso é a base do tratamento.
b. A administração de bicarbonato de sódio é indicada independentemente do nível do pH sanguíneo.
c. A reposição de potássio só deve ser iniciada após à normalização da acidose.
d. A presença de leucocitose no hemograma de admissão do paciente necessariamente indica a

presença de infecção.
e. .

25ª Questão
Jovem, 25 anos, buscou atendimento médico com queixa de palpitação, sentindo o coração batendo até no
pescoço. Ao exame: acordada, lúcida, FC: 180bpm; PA:  110x70mmHg, tempo de enchimento capilar <
2seg. Eletrocardiograma com intervalo RR regular, QRS estreito, não sendo visível atividade elétrica atrial
precedendo QRS. 
Qual a primeira opção para reversão dessa arritmia?

a. Cardioversão elétrica sincronizada
b. .
c. Manobra vagal e caso não reverta adenosina venosa
d. Ablação por radiofrequência 
e. Digital endovenoso

26ª Questão
Sobre a relação entre obesidade e osteoartrite, marque a opção correta:

a. A maioria dos pacientes obesos apresenta deformidades de joelhos em valgo, resultante da ação da
carga no compartimento lateral dos joelhos.

b. O controle do peso juntamente com o exercício físico está associado com a melhora funcional, porém
sem repercussão no controle da dor.

c. .
d. O aumento do índice da massa corpórea é igualmente fator de risco para osteoartrite de joelhos e

quadris.
e. O tecido adiposo é fonte de citocinas pró-inflamatórias com repercussões na progressão da

osteoartrite.

27ª Questão
Homem, 50 anos, chega à Emergência referindo “palpitações” há 1 semana com piora há 2 horas. Nega
doenças prévias ou dor torácica. Na avaliação, apresenta pulso irregular, PA: 140 x 70 mmHg e ECG abaixo.
Qual é a conduta correta?

a. .
b. Sulfato de Magnésico 2g endovenoso
c. Cardioversão elétrica após ecocardiograma transtorácico
d. Controle de frequência cardíaca, heparinização e ecocardiograma transesofágico
e. Cardioversão química com Amiodarona seguida de heparinização
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28ª Questão
Homem, 65 anos, relato de tratamento de câncer de próstata há 3 anos com radioterapia, sabidamente
hipertenso em uso de losartana e diabético em uso de insulina, apresenta há um ano diarreia em
investigação ambulatorial. Submetido a biópsia do cólon, que demonstrou endarterite obliterativa de
pequenos vasos. Qual o diagnóstico etiológico mais provável da diarréia?

a. Neoplasia recidivada
b. Enterite actínica
c. Gastroenterite infecciosa
d. .
e. Arterite de células gigantes

29ª Questão
Paciente, 60 anos, em tratamento para insuficiência cardíaca, dá entrada na emergência, em insuficiência
respiratória aguda com pressão arterial = 80/40mmHg e indicação de intubação orotraqueal.  A melhor
droga para este procedimento, neste momento, é:

a. Midazolam
b. Cetamina
c. Dexmedetomidina
d. .
e. Propofol

30ª Questão
Homem, 55 anos, hipertenso, em uso de losartana 50mg/dia, chega à emergência em coma, intubado, com
história de rebaixamento do nível de consciência após forte cefaleia. Exame físico com anisocoria e plegia de
dimídio direito. A tomografia de crânio mostra extenso hematoma intraparenquimatoso com apagamento
de sulcos cerebrais e desvio da linha média. Sobre o caso é correto afirmar:

a. A administração de manitol pode reduzir a pressão intracraniana como ponte ao tratamento cirúrgico.
b. .
c. A redução rápida da pressão intracraniana pode causar isquemia cerebral neste caso, por redução da

pressão de perfusão cerebral.
d. A cabeceira do leito em zero grau será benéfica para o paciente, pois levará à redução da pressão

intracraniana.
e. A dexametasona é medicação indicada para evitar a hipertensão intracraniana pelo seu efeito anti-

inflamatório.

Ginecologia e Obstetrícia

31ª Questão
Em que situação das alternativas abaixo está presente a incontinência urinária de esforço?

a. .
b. Quando o paciente percebe a necessidade de urinar e não consegue reter a urina até poder utilizar o

vaso sanitário.
c. Quando há contrações do músculo detrusor durante o enchimento vesical.
d. Quando há incontinência associada a presença de distopia genital.
e. Quando a pressão vesical excede à pressão uretral, na ausência de contração do músculo detrusor.

32ª Questão
Adolescente, 15 anos, sem atividade sexual, relata sangramento vaginal há 15 dias. Apresenta-se
descorada 2+/4, com hemoglobina de 9,2 g/dL e hematócrito de 29%. Quanto ao diagnóstico e tratamento,
é correto afirmar que:

a. a administração de estrogênios não deve ser realizada pelo risco de hiperplasia endometrial.
b. .
c. os ciclos anovulatórios são a etiologia mais habitual nessa fase da vida.
d. se deve realizar a curetagem uterina para controle imediato do sangramento.
e. as discrasias sanguíneas constituem a etiologia mais comum nessa fase da vida.
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33ª Questão
Qual sintoma que uma gestante com pré-eclampsia grave, internada em uso de Sulfato de Magnésio deve
apresentar para que seja necessário suspensão do tratamento?

a. Escotomas
b. Depressão respiratória
c. Oligúria
d. .
e. Cefaléia

34ª Questão
Assinale a alternativa correta quanto à dismenorreia:

a. São etiologias de dismenorreia primária: anormalidades anatômicas uterinas, sinéquia uterina e
adenomiose.

b. .
c. Leiomioma uterino nunca promove dismenorreia.
d. São diagnósticos diferenciais: colite ulcerativa, doença de Crohn, hérnias, obstrução ureteral.
e. A estenose cervical é considerada etiologia de dismenorreia primária.

35ª Questão
Gestante, 30 semanas 5 dias, chega à emergência com relato de cefaléia, mal estar, dor epigástrica,
náuseas e vômitos. Ao exame: Lúcida, hipocorada, hidratada, edema de membros inferiores. PA: 168x95
mmHg. Exames laboratoriais: TGO: 198 U/I, TGP 204 U/I, DHL 760 U/I, Bilirrubina total: 3,2mg/dL e Plaquetas:
86.000 mm3. Qual o provável diagnóstico?

a. .
b. Hepatite viral
c. Esteatose hepática aguda
d. Síndrome Hellp
e. Púrpura Tombocitopênica Idiopática

36ª Questão
Mulher, G2P0A1, 25 anos, deu entrada na urgência com quadro de sangramento transvaginal intenso, atraso
menstrual de 14 semanas e taquicardia. Ao exame: PA = 150 X 90 mmHg, FC: 120 bpm, colo amolecido e
fechado, fundo uterino 16 cm e massa em anexo direito. Exames de admissão: β-Hcg positivo e hematócrito
27%. O diagnóstico mais provável é:

a. .
b. Mola hidatiforme.
c. Rotura uterina.
d. Gravidez tubária rota.
e. Abortamento infectado.

37ª Questão
Primigesta, 36 semanas de idade gestacional, é admitida com relato de grande perda súbita de líquido via
vaginal há 2 horas, sem sangramentos ou dor pélvica. Qual o provável diagnóstico e exame a ser realizado?

a. Amniorrexe prematura e cardiotocografia
b. Trabalho de parto prematuro e cardiotocografia
c. Trabalho de parto prematuro e ultrassonografia obstétrica
d. .
e. Amniorrexe prematura e ultrassonografia obstétrica

38ª Questão
Paciente 52 anos, refere prurido vulvar resistente ao uso de medicamentos. Ao exame é observado
diminuição da gordura subcutânea da vulva, atrofia das formações vulvares, pequenos lábios ausentes e
sepultamento do clitóris. Qual o provável diagnóstico?

a. .
b. Distrofia hiperplásica.
c. Líquen plano.
d. Doença de Paget
e. Líquen escleroso.
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39ª Questão
Você acabou de fazer o parto de uma mulher de 18 anos com pré-eclampsia. Ao colher um esfregaço
vaginal encontra noventa por cento (90%) das células com citoplasma espesso, redondo e núcleos
vesiculares roliços, com padrão intacto da cromatina. O índice de maturação (IM) mais provável nesta
situação é:

a. 90/0/10.
b. 10/90/0.
c. 10/0/90.
d. .
e. 90/10/0.

40ª Questão
Mulher com amenorreia secundária não apresenta sangramento por interrupção hormonal após estímulo
com progesterona, nem após estímulo com medicamento constituído por estrogênios e progesterona. É
provável que ela apresente:

a. ovários policísticos
b. tumor hipotalâmico
c.  tumor hipofisário
d. sinéquia uterina
e. .

Pediatria

41ª Questão
Lactente de 2 anos com histórico de prematuridade e anóxia neonatal, apresenta diagnóstico de
Encefalopatia crônica não progressiva, também conhecida como Paralisia Cerebral. Sobre esta patologia, é
correto afirmar:

a. .
b. A Paralisia cerebral espástica acontece em 75% dos pacientes, com sintomas clínicos de tônus

aumentado e reflexo osteotendíneos diminuídos.
c. As classificações para a Paralisia Cerebral se distinguem pela descrição da deficiência motora em

termos etiológicos, não envolvendo a capacidade funcional.
d. A Paralisia Cerebral pode ser causada por exposição intrauterina a infecção materna,

tocotraumatismo, baixo peso ao nascimento e malformações cerebrais.
e. Na maioria dos casos a Paralisia Cerebral está associada a epilepsia, mas não apresentam

anormalidades de linguagem, oftalmológicas e cognitivas.

42ª Questão
Menino, 8 anos, portador de asma com diagnóstico há 4 anos, refere que vem acordando 3 vezes por
semana com tosse seca na madrugada, e há 1 mês apresenta falta de ar quando joga futebol. Nega
sintomas durante as atividades diurnas e fez uso de salbutamol inalatório há 3 semanas.
De acordo com as Recomendações para Manejo da Asma da SBPT – 2020, qual a classificação de controle
da asma para este paciente?

a. .
b. Asma Parcialmente Controlada
c. Asma Intermitente
d. Asma Controlada
e. Asma não Controlada

43ª Questão
Recém-nascido a termo, masculino, 12 dias de vida, história gestacional e de parto sem alterações, em
aleitamento materno exclusivo, chega à emergência com relato de 4 episódios de vômitos em pequena
quantidade e hipoatividade, sem outros sintomas. Ao exame: Desidratado, hipoativo e hiporreativo, palidez
cutânea. TAX: 36,8°C. FC: 158 bpm. PA: 112x76 mmHg.  FR: 48irpm, SpO2 96% em ar ambiente.
Administrado 60 ml/Kg de soroterapia em etapas rápidas sem melhora Exames laboratoriais com potássio:
6,0 mmol/L, sódio 118 mmol/L e cloro 90 mmol/L. A próxima conduta deve ser a administração de:

a. Dobutamina
b. Albumina
c. .
d. Hidrocortisona
e. Reposição de sódio
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44ª Questão
Menino, 3 anos, chega com quadro de febre, odinofagia e dificuldade progressiva para respirar. Ao exame:
toxemiado, TAX 39,8°C, em franca insuficiência respiratória, apresentando sialorreia importante e
hiperextensão do pescoço. O antibiótico de escolha a ser prescrito é:

a. Ceftriaxone
b. Oxacilina
c. .
d. Claritromicina
e. Clindamicina

45ª Questão
Menina, 4 anos, portadora de anemia falciforme, chega com relato de prostração e palidez cutânea de início
súbito. Ao exame: hipocorada, desidratada, acianótica, ictérica +/4, sonolenta. TAX: 37,7°C. FC: 134 bpm.
PA: 72x54 (M: 66) mmHg, sopro sistólico 2+/6, pulsos de amplitude reduzida.  FR: 38 irpm. Abdome globoso,
peristalse presente, doloroso, fígado 3 cm RCD e baço 6 cm RCE. Exames laboratoriais: Hematócrito:17,4%/
Hemoglobina:5,5g/dL/ Leucócitos:14.000/mm3(bastões:02/segmentados:38/ eosinófilos: 01 / linfócitos: 53
/monócitos: 06/ basófilos: 0) Plaquetas: 126.000/mm3.
O provável diagnóstico é:

a. Síndrome infecciosa aguda
b. Crise vaso-oclusiva e álgica
c. Síndrome torácica aguda
d. Crise de sequestro esplênico agudo
e. .

46ª Questão
Pré-escolar, 2 anos e 8 meses dá entrada da Sala Vermelha com início do quadro 1 hora após ingestão de
pasta de amendoim apresentando placas eritematosas elevadas de tamanho variado, numerosas e
coalescentes, sendo a região central mais pálida associado a prurido acentuado, edema de língua e
dificuldade para respirar. Ao exame: desacordada, FC: 116 bpm, PA: 68x42 (36) mmHg, pulsos finos, FR: 12
irpm e ausculta respiratória com estridor importante.
A medicação de escolha inicial para esse paciente é:

a. Metilprednisolona
b. Ranitidina
c. .
d. Fenilefrina
e. Epinefrina

47ª Questão
Menina, 8 anos, é trazida para a emergência com quadro de cetoacidose diabética. Está desidratada, pulsos
finos e tem gasometria arterial com PH: 7,2; bicarbonato de 11 mEq/L, potássio de 3,5 mEq/L. Qual a
conduta mais apropriada?

a. Insulina NPH endovenosa, hidratação e bicarbonato.
b. Insulina NPH subcutânea, hidratação e ofertar potássio.
c. Insulina regular endovenosa, hidratação e ofertar potássio.
d. .
e. Insulina regular subcutânea, hidratação e bicarbonato.

48ª Questão
Adolescente, feminino, 12 anos, em consulta médica apresentou ao exame físico peso: 92 kg, altura: 152
cm, IMC 40, PA 135x 90 mmHg ( > P 95%), circunferência abdominal 101 cm ( > P90%). Para preencher os
critérios da Síndrome Metabólica segundo a Federação Internacional de Diabetes, quais exames abaixo são
necessários?

a. Triglicerídeo> 150mg/dL e HDL <40 mg/ dL
b. .
c. Colesterol total > 170 mg/ dL; LDL> 160 mg/ dL; HDL< 40mg/dL
d. Glicemia de jejum > 100 mg/ dL; LDL> 130 mg/ dL; HDL< 40 mg/dL
e. Colesterol total > 200 mg/ dL; LDL> 130 mg/ dL; HDL< 35 mg/dL
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49ª Questão
Sabe-se que o conhecimento dos fatores que determinam a segurança dos fármacos para uso durante a
lactação é fundamental na prescrição para uma nutriz. Nesse sentido, o antiprotozoário considerado seguro
para uso durante a amamentação é:

a. Ivermectina
b. Tiabendazol
c. Metronidazol
d. Clotrimazol
e. .

50ª Questão
Lactente, 8 meses, há 4 dias com evacuações líquidas (cerca de 10 episódios/ dia) associado a vômitos e
febre baixa. Ao exame clínico: hipoativo, hipotônico, olhos fundos e sinal da prega desaparecendo muito
lentamente. Pulsos braquiais finos e débeis, tempo de enchimento capilar maior que 5 segundos. Com base
no estado de hidratação do paciente, qual plano terapêutico é indicado para o caso?

a. Plano C
b. .
c. Plano B
d. Plano A
e. Plano D
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