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1) Durante a fase lútea do ciclo menstrual, o aspecto

histológico do endométrio é caracterizado como

(A) atrófico.
(B) secretor.

(C) proliferativo.

(D) hiperplásico.

(E) hipotrófico.

2) São causas comuns de obstrução do intestino delgado:

(A) Hérnias de hiato.

(B) As aderências e as hérnias externas.

(C) Prolapsos de reto.

(D) Válvulas retais.

(E) Abscessos retais .

3) Qual dos grupos de antibióticos abaixo é considerado de

primeira escolha para o tratamento da infecção pela

Bordetella pertussis?

01) Penicilinas.
(B) Aminoglicosídeos.

(C) Macrolídeos.

(D) Carbapenâmicos.

(E) Cefalosporinas.

4) Qual das alterações endócrino-metabólicas abaixo, pode ser

considerada como efeito adverso associado ao uso crônico dos

corticosteróides?

(A) Hipercalemia.

(B) Hipoglicemia.

(C) Hiperlipidemia.

(D) Perda de peso.

(E) Puberdade precoce .
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5) À direção nacional Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

(A) participar das ações de controle e avaliação das

condições e dos ambientes de trabalho.

(B) prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e

executar, supletivamente, ações e serviços de saúde.

(C) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e

nutrição.

(D) identificar estabelecimentos hospitalares de referência

e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de

referência estadual e regional.

(E) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os

serviços de saúde e gerir e executar os serviços

públicos de saúde.

6) É uma contra-indicação de tomografia computadorizada de

abdome quando há

(A) trauma fechado.
(B) suspeita de lesão pancreática ou duodenal.

(C) choque refratário.

(D) exame físico não confiável.

(E) suspeita de lesão de víscera oca.

7) A respeito da arginina assinale a opção correta.

(A) Diminui a produção de Interleucina 2 .

(B) Diminui a proliferação de células T.

(C) Diminui o crescimento de tumores, facilitando a ação de

agentes quimioterápicos.

(D) Não é precursor do Óxido Nítrico.

(E) Estimula crescimento tumoral, facilitando a ação de

agentes quimioterápicos e da radioterapicos.

8) Ao realizar a primeira manobra de Leopold-Zweifel, foi

observado um pólo fetal volumoso, de superfície irregular,

resistente, mas redutível. A segunda manobra revelou as

pequenas partes fetais orientadas para o lado direito

materno. Na terceira manobra foi apreendido um pólo menor

que o anterior, liso e consistente. Com estes achados,

conclui-se que a situação, apresentação e posição fetais são

respectivamente:

(A) frontal, face e inferior.

(B) oblíqua, pélvica e direita.

(C) longitudinal, cefálica e esquerda.

(D) transversa, córmica e superior.

(E) sagital, vértice e posterior.

Prova : Amarela Concurso : PRM/ 2008

Profissão : ESPECIALIDADE COM ACESSO DIRETO

2/ 12



9) Em relação as alterações hematológicas no curso de uma

gravidez normal assinale a opção correta.

(A) O volume plasmático aumenta proporcionalmente mais do

que o volume das hemácias.

03) O volume das hemácias aumenta proporcionalmente mais do

que o volume plasmático.

(C) O volume plasmático aumenta e o volume de hemácias

permanece constante.

(D) O volume das hemácias diminui e o volume plasmático

permanece constante.
(E) Não há alteração do volume plasmático e de hemácias.

10) Qual das opções abaixo corresponde às patologias

relacionadas ao comprometimento do aparelho cardiovascular

no Lupus Eritematoso Sistêmico e no Lupus Neonatal,

respectivamente?

(A) Endocardite e pericardite.

(B) Pericardite e bloqueio átrio-ventricular total.

(C) Miocardite e bloqueio átrio-ventricular total.

(D) Pericardite e taquicardia supraventricular.

(E) Endocardite e bradicardia sinusal.

11) Qual a complicação aguda mais encontrada na criança com

glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica?

(A) Hipertensão arterial sistêmica.

(B) Hipercalemia.

(C) Uremia.

(D) Convulsões.

(E) Hiperfosfatemia.

12) Na presença de uma adenite inguinal crônica que evolui para

úlceras, fístulas e estenose retal, a doença a ser

pesquisada é a (o)

(A) donovanose.

(B) sífilis.
(C) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.

(D) cancro mole.

(E) linfogranuloma venéreo.
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13) Quanto à vacinação contra Influenza (gripe) é INCORRETO

afirmar que

(A) pode ser aplicada a partir dos seis meses de idade.

(B) pode ser aplicada simultaneamente com qualquer das

outras vacinas do Programa Nacional de Imunização.

(C) existem três tipos de vacinas contra o vírus Influenza.

(D) sua composição é recomendada anualmente pela Organização

Mundial de Saúde (OMS), com base nas informações

recebidas de todo o mundo sobre a prevalência de cepas

circulantes.

(E) sua via de administração é, exclusivamente, intramuscu-

lar.

14) São consideradas manifestações clínicas de hipoglicemia na

criança, EXCETO

(A) palpitação.

(B) diplopia.

(C) convulsões.

(D) poliúria.

(E) cefaléia.

15) O diagnóstico do tétano é feito por

(A) anamnese e exame físico.

(B) hemocultura.

(C) cultura de material coletado na ferida.

(D) sorologia específica.

(E) necrópsia.

16) Na síndrome de Mallory-Weiss ocorre hemorragia causada por

qual tipo de lesão esofagiana?

(A) Divertículos.

(B) Úlceras.
(C) Varizes.

(D) Lacerações da mucosa.

(E) Ectasias vasculares.
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17) Durante a primeira semana de vida os recém-nascidos

apresentam uma perda ponderal em relação ao peso de

nascimento. Tal fato se deve em parte a excreção do excesso

de líquido extravascular e possivelmente por baixa ingesta

nos primeiros dias de vida. Qual o percentual de perda de

peso estimado nesse período?

04) 10 %

(B) 15 %

(C) 20 %

(D) 25 %

(E) 30 %

18) Em relação à direção do Sistema Único de Saúde (SUS),

assinale a opção INCORRETA.

(A) É única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Consti-

tuição Federal.

(B) No âmbito da União é exercida pelo Ministério da Saúde.

(C) No âmbito dos Estados é exercida pela respectiva

Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

(D) No Distrito Federal é exercida diretamente pelo Minis-

tério da Saúde.

(E) No âmbito dos municípios é exercida pela respectiva

Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

19) Assinale a opção que descreve a "Síndrome da embolia

gordurosa".

04) Insuficiência cardíaca e respiratória, com antecedente

de fratura de ossos longos.

(B) Disfunção neurológica, insuficiência respiratória e

petéquias nas axilas, no tórax e parte proximal dos

braços.

(C) Arritmia cardíaca e petéquias no tórax.

(D) Fraturas de ossos longos e insuficiência respiratória.

(E) Arritmia cardíaca, insuficiência respiratória e fraturas

de ossos longos.

20) Qual o tumor primário mais comum do Sistema Nervoso Central?

01) Estrocitoma.

(B) Meningioma.

(C) Glioma.

(D) Chantoma.

(E) Linfoma.
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21) Nível baixo de alfa-feto-proteína no soro materno está

associado à

(A) aneuploidia.

(B) defeito de fechamento de tubo neural fetal.

(C) anencefalia.

(D) onfalocele.

(E) meningomielocele.

22) Um distúrbio de ritmo, comum na intoxicação digitálica é a

(o)

(A) onda P .

(B) ritmo sinusal.

(C) taquicardia atrial.

(D) fibrilação atrial.

(E) extrassístole ventricular.

23) Em relação a artrite reumatóide assinale a opção INCORRETA.

(A) As mulheres são afetadas 3 vezes mais que os homens.

(B) Inicia-se mais freqüentemente na quinta e sexta década

de vida.

(C) Os estudos indicam predisposição genética.

(D) Lesões microvalvulares e um aumento do número de células

de revestimentos sinovial são as lesões encontradas na

sinovite reumatóide.

(E) As articulaões interfalangianas distais são as mais

acometidas.

24) Segundo Framinghan qual dos critérios abaixo é considerado

menor para diagnóstico de insuficiência cardíaca?

(A) Derrame pleural.

(B) Refluxo hepatojugular.

(C) Ritmo em B3.

(D) Cardiomegalia.

(E) Alteração de pressão arterial.

25) São características da insuficiência renal aguda pré-renal:

(A) osmolaridade urinária variável, creatinina < 20mg/dl.

(B) osmolaridade urinária > 500 mos/ L, cretinina < 20mg/dl.

(C) creatinina > 40mg/dl e osmolaridade urinária = plasma.

(D) osmolaridade urinária > 500 mOs/ L, creatinina > 40mg/dl.

(E) creatinina e osmolaridade urinária varáveis.
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26) A capacidade de certos organismos de penetrar e se

desenvolver no novo hospedeiro ocasionando infecção é a

definição de

(A) virulência.
(B) patogenicidade.

(C) dose infectante.

(D) poder invasivo.

(E) infectividade.

27) Qual das cardiopatias congênitas abaixo relacionadas cursam

com hiperfluxo pulmonar e sintomatologia de insuficiência

cardíaca congestiva como principal manifestação clínica da

doença?

(A) Atresia tricúspide.

(B) Comunicação interventricular.

(C) Atresia pulmonar.

(D) Transposição das grandes artérias .
(E) Tetralogia de Fallot.

28) A vacinação na gestante pode acarretar efeitos nocivos ao

concepto. Além da vacina antitetânica, de uso indicado no

pré-natal, as vacinas que podem ser utilizadas durante o

período gravídico são:

(A) hepatite B e sarampo.

(B) sarampo e caxumba.

(C) rubéola e caxumba.

(D) hepatite B e influenza.

(E) rubéola e influenza.

29) Em relação ao Calendário Básico de Vacinação de Rotina é

correto afirmar que

(A) ao nascer administra-se vacina para Hepatite B, BCG e

DTP.

(B) aos dois meses administra-se DTP e Anti-Pólio.

(C) aos nove meses administra-se a vacina contra sarampo e

febre amarela.

(D) a vacina contra Hepatite B deve ser aplicada nas

primeiras 24 horas de vida, ou após a alta da materni-

dade.

(E) não existe intervalo mínimo entre as doses da vacina

oral contra poliomielite.
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30) Qual agente etiológico da parotidite pós-operatória?

(A) Estreptococos.
(B) E. coli.

(C) Estafilococos.
(D) Klebsiella.
(E) Micoplasma.

31) A articulação das políticas e programas do Sistema Único da

Saúde (SUS), a cargo das comissões intersetoriais abrange

diversas atividades, EXCETO

(A) alimentação e nutrição.

(B) saneamento e meio-ambiente.

(C) vigilância sanitária.

(D) ciência e tecnologia.

(E) educação.

32) Em relação às medidas preventivas aos acidentes ocupacionais

com material pérfuro-cortante e fluidos orgânicos é correto

afirmar que

(A) o material pérfuro-cortante estéril pode ser desprezado

em lixo comum.

(B) se pode desprezar as agulhas em recipientes de paredes

rígidas sem desconectá-las das seringas.

(C) é preferível o uso de óculos protetor durante cirurgias

com grande volume de sangue, em substituição ao protetor

facial.
(D) não há risco ao recapear agulhas usadas com a utilização

de pinças.

(E) a imobilização do paciente durante a realização de algum

procedimento com material perfuro-cortante não é rele-

vante.

33) O ciclo menstrual pode apresentar vários tipos de alteração.

Quando ocorre um fluxo menstrual excessivo, com sangramento

prolongado, período irregular e intervalos freqüentes,

estamos diante de um quadro de

GA) metrorragia.

(B) polimenorréia.

(C) hipomenorréia.

(D) oligomenorréia.

(E) menometrorragia.
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34) Qual o agente etiológico responsável pela epiglotite aguda

na infância?

(A) Streptococcus pneumoniae .

(B) Staphylococcus aureus .

(C) Streptococcus pyogenes.

(D) Mycoplasma pneumoniae .

(E) Haemophilus influenzae.

35) é uma contra-indicação absoluta para cirurgia da obesidade:

GA) idade (adolescentes/ idosos).

(B) síndrome de Prader-Willi.

(C) peso acima de 200 Kg.

(D) IMC > 40kg/m2.
(E) pacientes com alto risco para TVP .

36) Qual das manifestações clínicas do lupus eritematoso

sistemico, abaixo citadas, é considerada a menos frequente?

CA) trombocitopenia.

(B) pericardite.

(C) Anemia .
(D) Artralgia.

(E) Proteinúria.

37) Em relação as fístulas anorretais supra esfíncterianas,

assinale a opção correta.

(A) São as mais comuns.
(B) O trajeto fistuloso é confinado ao plano interesfincte-

riano.
(C) A fístula conecta o plano interesfíncteriano com a fossa

isquirretal, perfurando o esfincter externo.

(D) O trajeto fistuloso forma uma alça sobre o esfincter

externo e perfura o elevador do ânus.

(E) O trajeto passa do reto para a pele perianal.

38) Em relação a Esclerodermia, assinale a opção correta.

(A) É encontrada em crianças e em adolescentes .

(B) É mais freqüente e grave em jovens negros.

(C) Possui maior incidência na segunda e terceira décadas.

(D) Afeta cinco vezes mais os homens.

(E) Não acomete os europeus .

Prova : Amarela Concurso : PRM/ 2008

Profissão : ESPECIALIDADE COM ACESSO DIRETO

9/ 12



39) A conduta no carcinoma in situ do colo uterino é

(A) retirada da lesão sob visualização da colposcopia.

(B) histerectomia com anexectomia bilateral.

(C) histerectomia simples.

(D) conização.
(E) expectante.

40) A reposição de potássio deve ser evitada no pós-operatório

imediato porque

(A) a lesão tissular aumenta a concentração de potássio na

circulação e há aumento da atividade da aldosterona.

(B) a reposição de potássio é realizada no per-operatório.

(C) a reposição de potássio deve ser realizada sempre,

independentemente de se tratar de pós operatório.

(D) existe uma dimuição da atividade da aldosterona.

(E) a reposição de potássio deve ser realiazada sempre, pois

no pós operatório, existe tendência a hipocalemia.

41) A desaceleração tardia dos batimentos cardiofetais nos dá o

diagnóstico de

(A) hipertonia uterina.

(B) hipotonia uterina.

(C) hipóxia fetal.

(D) descolamento prematuro da placenta.

(E) morte fetal.

42) O(s) fator(es) materno(s) que está(ão) frequentemente

relacionado(s) ao descolamento prematuro da placenta

normoinserida é(são)

(A) hipertireoidismo.

(B) hipertensão arterial.

(C) idade entre 20 e 30 anos.

(D) curetagens uterinas múltiplas.

(E) neoplasia trofoblástica gestacional.

43) Um paciente apresenta fratura supracondilar do úmero. Neste

caso a lesão associada que estará presente com maior

frequência é a do (a)

(A) nervo axilar.

(B) artéria radial.

(C) artéria subclávia.

(D) artéria axilar.

(E) nervo mediano.

Prova : Amarela Concurso : PRM/ 2008

Profissão : ESPECIALIDADE COM ACESSO DIRETO

10/ 12



44) A quimioprofilaxia, na exposição ocupacional, ao HIV é

recomendada quando há

(A) exposição percutânea com material de médio risco de

soroconversão.

(B) contato de sangue com mucosa.

(C) exposição percutânea a fluidos contendo sangue visível.

(D) exposição de mucosa a fluidos orgânicos.

(E) exposição percutânea com volume pequeno de sangue e

carga viral reduzida.

45) Qual marcador se encontra alterado na Cirrose Biliar

primária?

(A) HBsAg .
03) Alfa-feto-proteína.

(C) Anticorpo Antimitocôndria.

(D) Anticorpo Antirribossoma.

(E) IGg.

46) Dentre os fármacos abaixo citados, qual o que pode causar

neutropenia relacionada ao seu uso no paciente pediátrico?

(A) Ceftriaxone.

(B) Ambroxol .

(C) Fenoterol.

(D) Paracetamol .

DE) Sulfametoxazol.

47) A porcentagem do número de óbitos de pessoas de 50 anos ou

mais em relação ao número total de óbitos é conhecida como

(A) prevalência proporcional.

(B) índice de Swaroop e Uemura.

(C) índice de letalidade.

(D) índice de morbidade.

(E) índice de esperança de vida.

48) Qual a causa mais comum de púrpura não trombocitopênica na

infância?

(A) Infecciosa.

(B) Por hipersensibilidade medicamentosa.

(C) Por desordens da função plaquetária.

(D) Púrpura de Henoch-Schönlein.

(E) Síndrome hemolítico-urêmica.
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49) Em relação ao mieloma múltiplo é correto afirmar que

(A) é responsável por 80% das neoplasias malignas hematoló-

gicas.

(B) cursa apenas com hipotermia.

(C) ocorre com frequencia em mulatos, pardos e albinos.

(D) a dor óssea é a queixa mais frequente, em geral,

induzida pelo movimento, não ocorrendo a noite, exceto

com a mudança de posição.

(E) é a proliferação neoplásica de um clone de plasmócitos,

envolvidos na produção de uma imunoglobulina ainda não

identificada.

50) Assinale a condição que contra-indica a vacinação.

(A) Vacina de vírus vivos atenuados em pessoas com imunode-

ficiência congênita.

(B) Doença neurológica estável.

(C) Desnutrição.

(D) Prematuridade ou baixo peso ao nascer.

(E) Paciente com escabiose.
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