Prezado(a) candidato(a):
Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com
traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Núcleo comum
QUESTÃO 01
Sobre o nervo laríngeo recorrente, é CORRETO afirmar:
a) À esquerda o nervo contorna a crossa da aorta e retorna à região cervical.
b) As lesões mais comuns ocorrem quando o nervo relaciona-se com a artéria
tireoidiana superior.
c) À direita o nervo contorna o tronco da artéria pulmonar para retornar à região
cervical.
d) Em seu trajeto cervical descendente, acompanha as fibras do nervo acessório.
QUESTÃO 02
A tireóide lateral aberrante consiste de:
a) Lateralização dos lobos tireoidianos decorrente de alteração na migração
descendente da glândula durante o desenvolvimento embrionário.
b) Ectopia glandular por agenesia do istmo.
c) Bócio colóide multinodular.
d) Metástase ganglionar de tumor tireoidiano.
.
QUESTÃO 03
Em um paciente politraumatizado, sua avaliação inicial deve seguir uma rotina
determinada pelas cinco primeiras letras do alfabeto. Na letra A, incluímos:
a)
b)
c)
d)

A respiração.
A avaliação do aparelho cardiovascular.
As vias aéreas e a coluna cervical.
A avaliação de lesões cutâneas com sangramento.
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QUESTÃO 04
No pós-operatório de tireoidectomia total, a hipocalcemia é indicativa de:
a)
b)
c)
d)

Fome óssea pelo cálcio em pacientes com osteopenia.
Excreção urinária de cálcio induzida por elevação do paratormônio.
Hemodiluição causada pelo mixedema.
Hipofunção transitória ou definitiva das glândulas Paratireóides.

QUESTÃO 05
Em relação às cefaléias, é INCORRETO afirmar:
a) O eletroencefalograma no diagnóstico de doenças que causam cefaléia pode
ser desprezado.
b) A arteriografia é um exame sempre solicitado e necessário nos quadros de
enxaqueca clássica.
c) As radiografias de crânio são raramente úteis, podendo também ser
desprezadas.
d) A punção lombar diagnóstica deve ser efetuada em presença de casos agudos
acompanhados de febre.

QUESTÃO 06
Em relação às febres, é INCORRETO afirmar:
a) É uma elevação da temperatura corporal acima de 37,5º C.
b) É comum que os pacientes febris apresentem dor e sensibilidade à palpação
em áreas de lesões.
c) Em adultos considera-se febre de origem indeterminada como uma afecção
com mais de 6 (seis) semanas.
d) Febre com sudorese noturna ocorre em casos de quadros inflamatórios
crônicos.

QUESTÃO 07
São causas de edema, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Obstruções no nível da circulação linfática.
Lesões inflamatórias diversas.
Doenças com lesões hepáticas parenquimatosas.
Doenças prostáticas com obstrução urinária.
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QUESTÃO 08
Em relação às reações alérgicas graves, é INCORRETO afirmar:
a)
b)
c)
d)

Reações anafilactóides são mediadas por IgE.
A anafilaxia é uma reação aguda e generalizada.
A pele é também afetada, sendo a urticária a manifestação mais freqüente.
Podem ocorrer isquemia miocárdica e arritmias ventriculares.

QUESTÃO 09
CPS, 24 anos, nuligesta, vida sexual ativa com uso irregular de anticoncepcional
oral de ultra-baixa dose, relatando atraso menstrual de 20 dias. Em relação ao
diagnóstico de gravidez, neste caso, é CORRETO afirmar:
a) Será possível com dosagem de beta-hCG no soro, que se torna positivo
mesmo antes de a paciente perceber o atraso menstrual.
b) Somente será possível com o auxílio da ultra-sonografia pélvica
transabdominal que identifica o saco gestacional e o embrião precocemente
(3/4 semanas).
c) É preciso esperar 30 dias de atraso menstrual para que o citotrofoblasto
comece a produzir o hCG em quantidades detectáveis.
d) O índice de falso positivo do beta-hCG é alto em pacientes usuárias de
anticoncepcional oral.

QUESTÃO 10
São medicamentos que contra-indicam o aleitamento materno:
a)
b)
c)
d)

Ergotamina, contraceptivos hormonais combinados e propranolol.
Androgênios, sulfonamidas, hipoglicemiantes orais e metronidazol.
Amiodarona, brometos, tetraciclinas e antitireoideanos (exceto propiltiuracil).
Antimetabólitos, esteróides, diuréticose preparações radioativas.
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QUESTÃO 11
Em relação ao uso dos contraceptivos hormonais combinados orais é CORRETO
afirmar que:
a) A propedêutica básica antes de se prescrever um contraceptivo hormonal deve
incluir uma ecografia pélvica, exclusão de trombofilias, citologia oncótica e
perfil lipídico.
b) Estão contra-indicados em casos de distúrbios tromboembólicos, insuficência
hepática, tabagistas acima de 35 anos, suspeita de gravidez, sangramento
genital não-diagnosticado e câncer de mama.
c) Os efeitos colaterais do seu componente estrogênico incluem: aumento do
peso, redução da libido, fadiga, depressão, pele oleosa, hirsutismo, acne e
aumento da incidência de doença inflamatória pélvica.
d) Antibióticos como a rifampicina e griseofulvina tem sua eficácia reduzida pelos
anticoncepcionais orais enquanto anticonvulsivantes e psicotrópicos têm sua
ação potencializada pelos mesmos.
QUESTÃO 12
Em uma mulher cujos ciclos são anovulatórios, qual dos fenômenos abaixo NÃO
está ocorrendo?
a) Recrutamento e seleção do folículo dominante sob ação do hormônio folículo
estimulante.
b) Síntese estrogênica acompanhada de reconstrução e crescimento do
endométrio, principalmente da sua camada funcional.
c) Síntese estrogênica pelo folículo em desenvolvimento e conseqüente
transformação secretora do endométrio.
d) Reinício da meiose do oócito, liberação do 1º corpúsculo polar e transformação
secretora do endométrio.
QUESTÃO 13
São considerações verdadeiras a respeito da asma brônquica, EXCETO.
a) Os achados radiológicos na crise aguda são infiltrado intersticial peribrônquico, hiperinsuflação pulmonar, excepcionalmente atelectasias.
b) O tratamento da asma objetiva-se diminuir ou eliminar fatores
desencadeantes, controlar completamente os sintomas, permitir prática de
esportes e evitar hospitalizações.
c) Antígenos alimentares quase sempre desencadeiam crises.
d) O tratamento inicial da crise deve ser feito primeiramente com
broncodilatador.
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QUESTÃO 14
Sobre a infecção do trato urinário é correto afirmar, EXCETO:
a) O coletor urinário deve ser trocado e a higiene refeita a cada 30 minutos até a
criança urinar.
b) O quadro clínico pode variar desde uma bacteriúria assintomática até um
quadro grave de pielonefrite associada a sepse.
c) A bacteriúria assintomática deve ser necessariamente tratada.
d) Recomenda-se repetir a cultura de urina uma semana após a interrupção do
tratamento.

QUESTÃO 15
São causas de insuficiência cardíaca por sobrecarga de pressão, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Estenose aórtica.
Comunicação interventricular.
Hipertensão pulmonar.
Coarctação de aorta.

QUESTÃO 16
Sobre a obesidade é correto afirmar, EXCETO:
a) Os principais fatores de risco são: história familiar, sedentarismo, raça branca,
mãe obesa e nível sócio econômico mais alto.
b) A forma mais correta de avaliar a obesidade é pelo índice de massa corporal.
c) A obesidade secundária é causada por exemplo pelo hipotireoidismo, ovário
policístico e síndrome de Prader Willi.
d) Uma dieta saudável tem em torno de 30% de calorias sob a forma de
carboidratos complexos ou secundários.
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QUESTÃO 17
Considere os conceitos abaixo, utilizados em Saúde Pública:
I- Caso autócne é aquele de doença que teve origem dentro dos limites
geográficos de referência ou sob investigação.
II- Caso confirmado é aquele de pessoa de quem foi isolado e identificado o
agente etiológico ou de quem foram obtidas outras evidências laboratoriais da
presença do agente etiológico; condicionado às regras estabelecidas pelo
Ministério da Saúde.
III- Caso secundário é o caso de uma doença transmissível, irrelevante para
controle epidemiológico.
IV- Caso-índice de uma determinada doença é o primeiro entre vários de natureza
similar e epidemiologicamente relacionados.
São CORRETAS as afirmativas:
a)
b)
c)
d)

I, II e IV somente.
I, II, III e IV.
I e II somente.
II, III e IV somente.

QUESTÃO 18
Em relação à Dengue Clássica, podemos afirmar, EXCETO:
a) A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e/ou
por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia.
b) O diagnóstico é clinico e laboratorial nos primeiros casos e em seguida clínicoepidemiológico.
c) Deve-se estabelecer o diagnóstico diferencial com gripe, rubéola e sarampo.
d) Como medida de controle, devem-se manter ações continuadas de inspeções
domiciliares, eliminação e tratamento de criadouros, com atividades de
educação em saúde e mobilização social.
QUESTÃO 19
São doenças de notificação compulsória, em todo o território nacional, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Febre reumática.
Sarampo.
Hanseníase.
Poliomielite.
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QUESTÃO 20
O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS - conforme a
Portaria/GM nº 399/06.Os estados/regiões/municípios devem ter as seguintes
prioridades pactuadas, EXCETO:
a) Investimento no sistema hospitalar, aumentando a oferta de leitos hospitalares
e de Unidades de Tratamento Intensivo.
b) Redução da Mortalidade infantil e materna.
c) Controle do câncer de colo de útero e da mama.
d) Fortalecimento da atenção básica.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Pediatria

QUESTÃO 21
São contra-indicações à administração da vacina MMR, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Teste do PPD positivo.
Gravidez.
Reaçao Alérgica grave.
Terapia imunossupressiva prolongada.

QUESTÃO 22
Em relação ao tratamento das queimaduras graves, todas são verdadeiras,
EXCETO:
a) O uso do gelo sobre a queimadura ajuda a diminuir a profundidade da lesão e
diminui a intensidade da dor.
b) Nas queimaduras extensas, é importante evitar a administração excessiva de
líquidos para reduzir a formação de edema nas áreas queimadas.
c) As queimaduras de terceiro grau são mais profundas e muito mais dolorosas
que as de segundo grau.
d) Curativos diários com sulfadiazina de prata a 1% estão indicados nas
queimaduras de segundo e terceiro graus, mas o tratamento cirúrgico é
essencial nos casos de queimaduras de terceiro grau.
QUESTÃO 23
São complicações da insuficiência renal crônica, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Osteodistrofias.
Miocardiopatia.
Hipotensão grave.
Disfunção plaquetária.
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QUESTÃO 24
A definição de miliária é:
a) Mancha de coloração arroxeada em região sacral e nádegas.
b) Pápula branca, perolada de um a dois centímetros, aparecendo com freqüência
na face.
c) Lesão eritematosa, maculo-papular, caráter migratório, desaparece
espontaneamente.
d) Lesão eritematosa, papulovesiculoso, causado pelo aumento de secreção das
glândulas sudoríparas.
QUESTÃO 25
São complicações da cetoacidose diabética, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Edema cerebral.
Insuficiência cardíaca congestiva.
Coma hiperosmolar não cetótico.
Pseudo abdômen agudo.

QUESTÃO 26
São considerações verdadeiras no que concerne às infecções de vias aéreas
superiores, EXCETO:
a) A “Febre Faringoconjuntival” caracteriza-se por febre alta por 4-5 dias,
conjuntivite, rinite, faringite, dor na garganta e linfoadenopatia cervical.
b) Os seios maxilares são os únicos presentes ao nascimento.
c) A rinorréia seossanguinolenta pode ter como causa a sífilis congênita precoce.
d) O controle de cura da sinusite bacteriana é feito com a realização de uma
radiografia de seios da face após 15 dias do uso de antibióticos.
QUESTÃO 27
É a estratégia medicamentosa mais adequada para analgesia em ordem:
a)
b)
c)
d)

Uso de dipirona, tenoxicam, tramadol e morfina.
Uso de paracetamol, tramadol e fentanil.
Uso de tenoxicam, quetamina e bloqueio epidural.
Uso de dipirona, paracetamol e alfentanil.
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QUESTÃO 28
São causas de apnéia no recém-nascido, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Hiperglicemia.
Asfixia perinatal.
Persistência de canal arterial.
Anemia.

QUESTÃO 29
A coagulação intravascular disseminada é representada pelas seguintes
alterações laboratoriais, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Trombocitopenia.
Redução do Fibrinogênio.
Dímero D reduzido.
Aumento dos Tempos de protrombina e parcial de tromboplastina.

QUESTÃO 30
Todas são corretas em relação aos distúrbios metabólicos do recém-nascido,
EXCETO:
a) Um aporte hídrico excessivo pode produzir hiponatremia e um aporte
insuficiente leva a hipernatremia.
b) Por ser uma complicação comum, a hipercalcemia deve ser monitorizada e o
aporte de cálcio ajustado.
c) O aporte excessivo de cálcio leva a hipofosfatemia.
d) O aporte inicial de glicose deve tolerar a glicemia idealmente entre 50 e 100
mg/dl.
QUESTÃO 31
Sobre a prematuridade, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO:
a) O enfisema intersticial está relacionado a pressões excessivas de ventilação, e
com pneumonia congênita.
b) Na diferenciação da apnéia, é importante avaliar se esta é central, obstrutiva ou
mista.
c) A hemorragia intracraniana pode ser um evento agudo grave e rapidamente
fatal.
d) Na retinopatia da prematuridade, a hiperoxemia determina lesão da retina por
efeito direto do oxigênio.
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QUESTÃO 32
São afirmativas corretas relacionadas à sepse neonatal precoce, EXCETO:
a) Tem predomínio por um quadro abdominal.
b) Estão entre os principais fatores de risco: a ruptura precoce de membranas
maior que 24h, febre materna maior que 38º C no trabalho de parto e sinais de
corioamnionite.
c) Em cerca de 30% dos recém-nascidos, não existem fatores de risco.
d) O diagnóstico diferencial é feito com cardiopatias congênitas cianogênicas.
QUESTÃO 33
São afirmativas corretas relacionadas à sepse neonatal tardia, EXCETO:
a) A acidose normalmente é mais grave do que a acidose na sepse precoce.
b) O diagnóstico diferencial pode ser feito com a persistência do canal arterial.
c) O agente fúngico mais comum é o aspergillus em torno de 12% dos casos com
30% de mortalidade.
d) A meningite ocorre em até 80% dos casos.
QUESTÃO 34
Sobre as TORCHS, é correto afirmar, EXCETO:
a) A toxoplasmose congênita geralmente se manifesta com febre, microcefalia,
hepatoesplenomegalia, icterícia convulsões e calcificações cerebrais.
b) Na citomegalovirose congênita pode ser observado como achados laboratoriais
comuns a anemia, a trombocitopenia, a hiperbilirrubinemia e níveis
aumentados de aminotransferases.
c) A rubéola congênita tem por anormalidades mais comuns o retardo do
crescimento, anomalias cardíacas, surdez, catarata, glaucoma, bem como
encefalite crônica.
d) A corioretinite por toxoplasmose congênita é normalmente unilateral.
QUESTÃO 35
Sobre a insuficiência renal aguda é correto afirmar , EXCETO:
a) A necrose tubular aguda é causa de insuficiência renal aguda.
b) Os sinais mais comuns são oligúria ou anúria seguidos de edema e congestão.
c) A válvula de uretra posterior é uma causa de insuficiência renal por alteração
pré-renal.
d) A uremia grave, normalmente acima de 200 mg/dl, pode ser indicação de
diálise peritoneal.
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QUESTÃO 36
Sobre os distúrbios ácidos básicos é correto afirmar, EXCETO:
a) São manifestações clínicas da acidose metabólica a taquipnéia, a hiperpnéia e
a depressão miocárdica.
b) O tratamento da acidose respiratória é feito única e exclusivamente com o
tratamento da insuficiência respiratória.
c) Dentre as causas de alcalose metabólica, podem-se citar a ingestão excessiva
de bicarbonato, exsanguineotransfusão, diuréticos e hiperaldosteronismo
primário.
d) A alcalose respiratória tem por manifestação clínica uma vasoconstricção
sistêmica e cerebral, cefaléia, confusão, parestesias e opressão torácica.
QUESTÃO 37
Sobre a hipopotassemia é correto afirmar, EXCETO:
a) O tratamento é feito única e exclusivamente com a reposição de potássio.
b) As causas mais freqüentes são vômitos repetidos, uso crônico de furosemida,
cetoacidose diabética e insuficiência renal crônica.
c) As manifestações clinicas são fraqueza muscular, hipotonia, paralisia,
hiporreflexia, náuseas, vômitos e distensão abdominal dentre outros.
d) O eletrocardiograma pode demonstrar bloqueio átrio-ventricular e a onda T
achatada.
QUESTÃO 38
Sobre a hiperpotassemia, é correto afirmar EXCETO:
a) O erro laboratorial por hemólise é freqüente.
b) Em geral os pacientes são assintomáticos.
c) O eletrocardiograma pode demonstrar ondas T altas, simétricas e QRS
alargados.
d) O uso de bolo de cálcio pode ser repetido várias vezes, mesmo em pacientes
com hiperfosfatemia.
QUESTÃO 39
São manifestações clínicas da insuficiência cardíaca por congestão venosa
sistêmica, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Hepatomegalia.
Ascite.
Oligúria.
Ingurgitamento jugular.
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QUESTÃO 40
Com relação à diarréia todas estão corretas, EXCETO:
a) O quadro clínico é definido pelas características das fezes e freqüência das
evacuações.
b) A diarréia por má absorção normalmente se manifesta por esteatorréia, fezes
pálidas, fétidas e com alimentos mal digeridos.
c) A diarréia persistente é o prolongamento do quadro diarréico por mais de 14
dias, acompanhado de instabilidade hemodinâmica.
d) Os exames laboratoriais são quase sempre úteis nos casos agudos, pois
revelam a etiologia.
QUESTÃO 41
Sobre o refluxo gastro-esofágico, é correto afirmar, EXCETO:
a) O tratamento cirúrgico deve ser indicado apenas nos casos refratários.
b) As manifestações sugestivas mais freqüentes são: regurgitações e vômitos
freqüentes, atraso de crescimento e dificuldade em ganhar peso, dor esofágica
com choro freqüente e crises de engasgo.
c) O REED é importante em afastar outras doenças como hérnia hiatal, acalasia,
estenose de esôfago, de piloro, de duodeno e má-rotação.
d) O diagnóstico diferencial se faz com infecção urinária, hipertensão
intracraniana e alergia leite de vaca.
QUESTÃO 42
Sobre as convulsões, é correto afirmar, EXCETO:
a) Trata-se de uma alteração paroxística da atividade motora, limitada no tempo,
com ou sem alteração da consciência.
b) O eletroencefalograma é alterado em quase todos os pacientes com epilepsia.
c) Nos casos ambulatoriais, a suspeita se baseia na descrição do episódio.
d) São fatores desencadeantes: uso de álcool, foto-estimulação, hiperventilação.
QUESTÃO 43
Sobre as pneumonias bacterianas, é correto afirmar, EXCETO:
a) Manifesta-se por febre, prostração, taquipnéia e esforço respiratório.
b) A tomografia computadorizada de tórax nunca é necessária.
c) O pneumococo é o agente etiológico mais comum em todas as idades, exceto
no período neonatal.
d) O raio X de tórax é o exame mais importante para confirmar uma suspeita de
pneumonia.
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QUESTÃO 44
Sobre as complicações das pneumonias, é correto afirmar, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

O empiema deve ser drenado em selo d’água.
Os derrames parapneumônicos pequenos podem ser drenados com agulha.
Não existe possibilidade de infecções metastáticas.
Nos casos de derrames loculados pode ser necessário torocoscopia.

QUESTÃO 45
Sobre as doenças exantemáticas, é correto afirmar, EXCETO:
a) A história clínica epidemiológica é o principal item no diagnóstico diferencial
b) O sarampo tem uma progressão clínica bastante característica.
c) Na rubéola em sua fase prodômica, são os gânglios linfáticos retro-auriculares,
cervicais posteriores e sub-occipitais que se encontram enfartados e dolorosos.
d) O contágio da varicela-zóster é feito somente pelas vesículas.
QUESTÃO 46
Sobre a anorexia é correto afirmar, EXCETO:
a) O tratamento, uma vez realizado, não determina recaídas da doença.
b) A anorexia nervosa é um distúrbio psiquiátrico caracterizado pela redução
drástica da ingestão de alimentos.
c) O diagnóstico é 100% clínico.
d) Dentre as complicações observa-se desnutrição grave, elevação do colesterol,
gastrite, úlceras, desidratação, desmaios freqüentes e arritmia cardíaca.
QUESTÃO 47
Sobre o crescimento é correto afirmar, EXCETO:
a) O acompanhamento do peso, estatura e perímetro cefálico é uma ação básica
de saúde de grande impacto.
b) As referências de normalidade são as curvas de percentil.
c) O acompanhamento sistematizado do crescimento permite detectar doenças
nutricionais, mas não tem impacto no diagnóstico de disfunções cardíacas, por
exemplo.
d) O perímetro cefálico é acompanhado sistematicamente nos primeiros dois ou
três anos de vida.
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QUESTÃO 48
Sobre o desenvolvimento infantil, é correto afirmar, EXCETO:
a) O desenvolvimento é um processo de aprendizado que envolve memória,
linguagem, visão, coordenação motora, pensamento, interação com pessoas e
objetos, reconhecimento de sons e vozes.
b) No primeiro mês já ocorre o controle do pescoço, tenta atingir um brinquedo
colocado na sua frente e volta-se para o som quando houve uma voz.
c) A progressão do desenvolvimento é feito por testes que devem primeiramente
ser usados como triagem.
d) Um atraso de duas tarefas do mesmo setor ou de setores diferentes chama a
atenção para um possível atraso real do desenvolvimento infantil.
QUESTÃO 49
Sobre a asma brônquica é correto afirmar, EXCETO:
a) A sintomatologia da crise de asma tende a piorar no início da manhã.
b) Tem por fatores de risco a bronquiolite anterior grave por vírus sincicial
respiratório, hstória familiar positiva, prematuridade, baixo peso ao nascer e
exposição à fumaça de cigarro.
c) Trata-se de uma doença crônica comum caracterizada por crises reversíveis de
broncoespasmo.
d) A crise se manifesta por tosse seca, curta e irritativa, bastante característica,
seguida de dispnéia, chiado e sibilos (predominantemente expiratórios).
QUESTÃO 50
Sobre a asma brônquica, é correto afirmar, EXCETO:
a) O diagnóstico diferencial nos primeiros meses é principalmente com
bronquiolite.
b) A aspiração de corpo estranho pode mimetizar uma crise de asma.
c) O raio X pode mostrar complicações como por exemplo atelectasias e
pneumotórax.
d) Os exames complementares são necessários para determinar a gravidade da
crise.
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QUESTÃO 51
Sobre a hiponatremia é correto afirmar, EXCETO:
a) A fração excretada de sódio auxilia na diferenciação de distúrbio
hidroeletrolítico renal e pré-renal.
b) A pseudo-hiponatremia é causada por hiperlipidemia extrema, hiperproteinemia
ou uso de manitol.
c) As manifestações clínicas são fadiga, fraqueza, letargia, náuseas, vômitos,
câimbras.
d) A queda dos níveis de sódio não influi na sintomatologia.
QUESTÃO 52
Sobre a hipernatremia é correto afirmar, EXCETO:
a) O excesso do aporte de sódio pode ocorrer por infusão de bicarbonato para
correção de acidose, quase afogamento em água salgada, uso excessivo de
sódio na dieta.
b) Nunca se deve usar água livre ou furosemida no tratamento.
c) Dentre as complicações, a hemorragia cerebral é a mais temível.
d) As manifestações clínicas na maioria das vezes são assintomáticas.
QUESTÃO 53
Sobre a insuficiência renal crônica, é correto afirmar, EXCETO:
a) Trata-se de uma disfunção renal irreversível.
b) A classificação é feita a partir do clearence de creatinina.
c) Dentre as alterações laboratoriais, a alcalose respiratória é um marcador
importante.
d) Os sinais de alerta de doença renal são edema, hipertensão, hematúria
macroscópica.
QUESTÃO 54
Todas são complicações da insuficiência renal crônica, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Tendência à trombose.
Osteodistrofia.
Infecção.
Pericardite.
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QUESTÃO 55
Sobre a saúde bucal e higiene oral, é correto afirmar, EXCETO:
a) A erupção dentária não tem uma data específica de acontecer, mas sim um
intervalo de tempo.
b) A cárie poderá ser evitada modificando-se o hábito alimentar da criança e
cuidando da higiene oral.
c) Os restos alimentares, inclusive do leite materno, depositam-se sobre a
gengiva formando a placa bacteriana.
d) Mesmo antes da erupção do primeiro dente poderá ser utilizada uma escova
dental macia com o uso de qualquer dentifrício
QUESTÃO 56
Sobre o tratamento das infecções de vias aéreas superiores, é correto afirmar,
EXCETO:
a) Na otite média aguda, a melhora da sintomatologia pode ocorrer até depois de
72 h de tratamento.
b) Na laringite, o uso de dexametasona resulta em melhora clínica dos pacientes,
reduzindo a necessidade de internação.
c) No resfriado comum, são contra-indicados os medicamentos antitussígenos,
mucolíticos e vasoconstritores nasais sistêmicos ou tópicos.
d) Na epiglotite, deve-se encaminhar o paciente rapidamente ao hospital, pois o
mais importante é garantir a permeabilidade das vias aéreas.
QUESTÃO 57
Sobre a anemia na infância, é correto afirmar, EXCETO:
a) É relacionada à presença de parasitoses intestinais, comumente associadas à
anemia ferropriva. A deficiência de ferro é a carência nutricional mais comum e
a causa mais freqüente de anemia em todo o mundo.
b) A plaquetopenia e eosinopenia são achados freqüentes no hemograma de
pacientes com anemia ferropriva.
c) São fatores de risco: prematuros e recém-nascidos de baixo peso; lactentes a
termo em aleitamento artificial; lactentes em aleitamento materno por mais de
seis meses, sem aporte adequado de ferro dietético; adolescentes de ambos
os sexos; gestantes e nutrizes; crianças com quadros diarréicos freqüentes e
prolongados e com infestação parasitária.
d) Os sintomas apresentados são palidez, irritabilidade, anorexia, falta de
interesse, falta de atenção, perversão do apetite.
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QUESTÃO 58
São indicações de ventilação por pressão positiva na sala de parto, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Apnéia ou Gasping.
FC < 100 bpm, mesmo se o bebê estiver respirando.
Presença de movimentos respiratórios com esforço subdiafragmático.
Cianose central persistente apesar de O2 inalatório.

QUESTÃO 59
No que concerne à massagem cardíaca na sala de parto, todas são corretas,
EXCETO:
a) A pressão de compressão deve ser feita no terço médio do esterno.
b) Pode ser utilizada a técnica dos polegares (preferível) ou dos dois dedos
(aceitável).
c) FC < 60 bpm após 30 segundos de efetiva ventilação com pressão positiva
com O2 a 100%.
d) A ventilação e a massagem cardíaca devem estar bem coordenadas.
QUESTÃO 60
Sobre a síndrome hipóxico-isquêmica todas são corretas, EXCETO:
a) É a maior causa de mortalidade perinatal e seqüelas incapacitantes nos
sobreviventes.
b) Nas crianças sobreviventes, nunca haverá qualquer restabelecimento parcial
no decorrer de dias ou semanas após o episódio asfíxico.
c) O diagnóstico baseia-se em: dados da história perinatal: presença de fator
perinatal que leva a hipóxia, hipoperfusão tissular no pré-natal, parto e período
neonatal; manifestações clínicas de disfunção de múltiplos órgãos;
manifestações neurológicas incluindo convulsões, hipotonia e coma.
d) O objetivo terapêutico principal é reverter o processo asfíxico prevenindo
lesões permanentes.
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QUESTÃO 61
Sobre os distúrbios do metabolismo do magnésio todas são corretas, EXCETO:
a) No tratamento, se os sintomas da hipermagnesemia são graves, pode-se
utilizar da infusão endovenosa de cálcio.
b) A hipermagnesemia é um evento de causa desconhecida na quase totalidade
das vezes.
c) O transporte de magnésio da mãe para o feto é afetado por hipomagnesemia
materna e por insuficiência placentária.
d) A hipomagnesemia normalmente é assintomática, mas pode se manifestar por
apresentar manifestações neurológicas (hiperreflexia, tetania e convulsões
generalizadas ou focais) e cardiovasculares (hipertensão arterial e alterações
eletrocardiográficas).
QUESTÃO 62
Sobre a insuficiência renal aguda, todas são corretas, EXCETO:
a) Os níveis normais de creatinina aumentam com a idade e podem ser
estimados pela estatura.
b) Os níveis de uréia são influenciados por dieta rica em proteínas, corticoterapia,
tetraciclina e degradação de proteínas endógenas.
c) A biópsia renal geralmente não é realizada.
d) A anemia da insuficiência renal aguda atinge níveis mais baixos do que a
anemia da insuficiência renal crônica, uma vez que a primeira é decorrente de
um quadro dilucional.
QUESTÃO 63
Sobre a insuficiência renal crônica, todas são corretas, EXCETO:
a) Nos casos graves, deve se utilizar uma restrição hídrica, bem como de sódio
devido a hipertensão, congestão e insuficiência cardíaca.
b) Os inibidores da enzima conversora de angiotensina são preferidos nos casos
de proteinúria.
c) Nos casos graves e refratários de hipertensao arterial, passa a ser a alternativa
o uso de hidralazina.
d) Os pacientes com baixa estatura podem ser beneficiados com o uso de
hormônio recombinante de crescimento.
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QUESTÃO 64
São sinais de alerta da forma grave da dengue, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Exantema maculopapular e pruriginoso.
Sinais de derrame pleural
Hipotensão arterial
Hepatomegalia volumosa e dolorosa

QUESTÃO 65
Sobre o calazar, todas são corretas, EXCETO:
a) Trata-se de uma doença sistêmica e potencialmente fatal se não tratada.
b) O diagnóstico diferencial se faz com leucemias, linfomas, mononucleose,
toxoplasmose e endocardite, por exemplo.
c) Os antimoniais pentavalentes são mais eficazes que a anfotericina na
destruição parasitária.
d) Deve ser suspeitada, quando o hemograma demonstra anemia, neutropenia,
eosinopenia e plaquetopenia.
QUESTÃO 66
Sobre o tratamento das pneumonias, todas são corretas, EXCETO:
a) Nos casos mais graves geralmente é necessária a correção de acidose,
desidratação e disturbios hidroeletrolíticos.
b) Os broncodilatadores devem ser sempre utilizados, uma vez que a pneumonia
sempre leva a broncoespasmo.
c) A oxigenioterapia deve ser sempre utilizada se existe esforço respiratório
significativo, antes mesmo que apareça a cianose.
d) A antibioticoterapia inicial varia com a faixa etária do paciente.
QUESTÃO 67
Sobre a infecção urinária, todas são corretas, EXCETO:
a) Os principais fatores de risco são sexo feminino, esvaziamento vesical
incompleto, constipação intestinal e oxiuríase, por exemplos.
b) Na idade pré-escolar são comuns as queixas urinárias como disúria, urgência,
polaciúria, incontinência, urina com mal-cheiro, náusea e dor abdominal.
c) A infecção urinaria só pode ser suspeitada ou afastada com exames de urina
rotina e cultura.
d) Os casos de cistite hemorrágica são sempre associados ao uso de
medicamentos para tratamento da infecção.
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QUESTÃO 68
Sobre a infecção urinária todas são corretas, EXCETO:
a) Os casos de pielonefrite normalmente cursam com leucocitose, neutrofilia e
desvio para a esquerda.
b) Nos pacientes com distúrbios urológicos documentados, a profilaxia é
essencial.
c) A propedêutica inicial se faz com uma ultra-sonografia.
d) Nos casos em que não há piúria, pode-se descartar a hipótese de infecção
urinária.
QUESTÃO 69
Sobre o tratamento de manutenção na epilepsia, todas são corretas, EXCETO:
a) Iniciar sempre com monoterapia e ir ajustando a dose.
b) A suspensão de tratamento pode ser cogitada após seis meses sem crise.
c) Se for retirada a droga, deve ser feita de forma gradativa devido ao risco de
precipitar convulsão.
d) Algumas associações de anticonvulsivante podem precipitar crises de
ausência.
QUESTÃO 70
Sobre a acidose metabólica, todas são corretas, EXCETO:
a) A correção do distúrbio está associada a hiperpotassemia.
b) Ela tem por causa a perda de bicarbonato, o excesso de ácidos e redução da
excreção ácida.
c) A gasometria é o exame mais importante.
d) Abaixo do pH 7 pode ocorrer letargia e coma.
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