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CONHECIMENTOS BÁSICOS DA LÍNGUA PORTUGUÊSA (QUESTÕES DE 01 A 05) 

Leia com atenção o texto a seguir para responder às questões 01 a 05 
 

OMS declara emergência mundial por microcefalia 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência sanitária mundial 
nesta segunda-feira 1º por causa do elevado número de casos de microcefalia e outras 
complicações neurológicas no Brasil, possivelmente relacionados ao vírus zika. 

A decisão foi recomendada por um comitê de especialistas independentes da 
agência das Nações Unidas e deve acelerar uma resposta internacional rápida e também 
favorecer a pesquisa científica. 

Segundo a diretora-geral da OMS, Margaret Chan, uma resposta internacional 
coordenada é necessária, mas sem o risco de restrições a viagens e ao comércio. 

Na semana passada, a OMS havia afirmado que o vírus zika está se espalhando de 
forma "explosiva" e pode infectar até 4 milhões de pessoas em todo o continente 
americano. O vírus é transmitido por mosquitos, principalmente o Aedes aegypti. 

A agência da ONU realizou uma reunião de emergência em Genebra, nesta 
segunda, para que especialistas independentes analisassem o surto de zika, depois de 
constatar uma provável ligação entre a expansão da doença no Brasil e o número de casos 
de bebês com microcefalia. 

"Depois de analisar as evidências, o comitê deliberou que os casos de microcefalia 
e outras complicações neurológicas constituem um evento extraordinário e uma ameaça à 
saúde pública em outras partes do mundo", afirmou Chan. 

Segundo o diretor de emergências da OMS, Bruce Aylward, o zika por si só não é 
uma emergência internacional. O mesmo afirmou o presidente do comitê de emergências, 
David Heymann. "O que é uma ameaça e por isso uma emergência internacional são os 
dois grupos de casos de microcefalia no Brasil atualmente e os que ocorreram na Polinésia 
Francesa em 2013 e 2014", explicou. 

A declaração anterior de emergência global pela OMS foi dada em 2014, durante a 
epidemia de ebola na África Ocidental. Na época, a OMS foi muito criticada por sua 
resposta lenta à crise no continente africano. 

  
Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/oms-declara-emergencia-mundial-por-microcefalia>. Acesso 
em: 15 fev. 2015. 

Questão 01 (Peso 1)  

“A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência sanitária mundial nesta segunda-feira 
1º por causa do elevado número de casos de microcefalia e outras complicações neurológicas no 
Brasil, possivelmente relacionados ao vírus zika” (linhas 1-3). 

A palavra destacada no texto acima denota a ideia de  

A) certeza. 
B) incerteza. 
C) probabilidade. 
D) conformidade. 
E) intencionalidade. 

Questão 02 (Peso 2)  

No Brasil, houve um aumento do número de casos de bebês com microcefalia, ______________ 
cerebral, provavelmente relacionado ao recente surto de zika vírus. 

A palavra que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima é 

A) má-formação 
B) má formação 
C) mal formação 
D) mal-formação 
E) mau formação 
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Questão 03 (Peso 2)  

De acordo com o texto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a microcefalia constitui 
uma emergência sanitária mundial porque 

A) foi recomendada por um comitê de especialistas independentes da Agência das Nações Unidas. 
B) demandou a liberação de recursos financeiros internacionais para a realização de pesquisas 

científicas. 
C) é transmitida por mosquitos, principalmente o Aedes aegypti, que pode infectar mais de quatro 

milhões de pessoas no Continente Americano. 
D) há uma provável ligação entre o zika vírus e a elevação do número de casos de bebês com 

microcefalia e outras complicações neurológicas no Brasil. 
E) foi necessário adotar medidas restritivas às viagens e ao comércio para evitar a infecção de mais 

de quatro milhões de pessoas em todo o continente americano.  

Questão 04 (Peso 2)  

“[...] o zika por si só não é uma emergência internacional. O que é uma ameaça e por isso uma 
emergência internacional são os dois grupos de casos de microcefalia no Brasil atualmente e os que 
ocorreram na Polinésia Francesa em 2013 e 2014." (linhas 19-23). 

De acordo com o texto acima, é correto afirmar que 

A) a microcefalia é uma emergência internacional, mas o zika vírus representa uma ameaça apenas 
no Brasil. 

B) a epidemia de ebola na África Ocidental ocorrida em 2014 foi considerada uma emergência global 
antes mesmo do primeiro caso de zika vírus no Brasil. 

C) a existência de uma emergência internacional é comprovada pela presença, por si só, do zika 
vírus, o que levou a Polinésia Francesa a ficar em estado de alerta entre 2013 e 2014. 

D) o comitê de especialistas primeiro analisou os indícios dos casos de microcefalia para, então, 
concluir que havia, realmente, uma ameaça à saúde pública em outras partes do mundo. 

E) os estudos apresentados durante a reunião de emergência realizada em Genebra, pela agência 
da ONU, foram os responsáveis pelo direcionamento sobre o surto de zika vírus no Brasil. 

Questão 05 (Peso 3)  

Releia o seguinte trecho: 

“[...] uma resposta internacional coordenada é necessária, mas sem o risco de restrições a viagens e 
ao comércio.” (linhas 7-8). 

Esse período está reestruturado corretamente, mantendo-se o sentido original em 

A) Para evitar o risco a viagens e ao comércio é necessária uma resposta internacional coordenada. 
B) Apesar da resposta internacional coordenada, não há o risco de restrições a viagens e ao 

comércio. 
C) Existe a necessidade de uma resposta internacional coordenada, que restrinja as viagens e o 

comércio. 
D) Mesmo com o risco de restrições a viagens e ao comércio, houve uma resposta internacional 

coordenada. 
E) A resposta internacional coordenada é necessária, no entanto sem o risco de restrições a viagens 

e ao comércio. 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA (QUESTÕES DE 06 A 10) 

Questão 06 (Peso 1)  

Os vírus de computador são programas maliciosos, que podem corromper ou excluir dados do 
computador, além de interferir no seu funcionamento.  

A alternativa que contém uma ação que contribui para a proteção do computador contra esses 
programas é 

A) fazer upload de arquivos. 
B) manter o MS-Office atualizado. 
C) instalar um antivírus e mantê-lo atualizado. 
D) realizar rotina diária de backup dos arquivos. 
E) atualizar o sistema operacional do computador. 
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Questão 07 (Peso 2)  

A aplicação do recurso representado pelo ícone apresentado na figura 1, no processador de textos 
Microsoft Word, versão 2007, tem como objetivo _________________________________________. 

Figura 1 – Ícone 

 
Fonte: Google Imagem (2016) 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima é 

A) inserir números de página no documento. 
B) alterar o espaçamento entre as linhas de texto. 
C) escolher uma cor para o plano de fundo da página. 
D) copiar a formatação de um local para aplicá-lo em outro. 
E) adicionar números de linha à margem lateral de cada linha do documento. 

Questão 08 (Peso 3)  

Analise a planilha eletrônica apresentada na figura 2, criada no Microsoft Excel 2007.  

Figura 2 -Planilha 

 
Fonte: Elaboração própria (2016) 

A alternativa que contém o resultado correto após a aplicação da fórmula na célula A6 é 

A) =REPT(8;2) = 16. 
B) =SOMA(B4|C1) = 2. 
C) =MÁXIMO(A4:C4) = 9. 
D) =CONCATENAR(A2;C1) = 32. 
E) =CONCATENAR(A1;"+";C3) = 7. 

Questão 09 (Peso 2)  

Alberto está elaborando uma apresentação sobre um medicamento que combate o vírus da gripe no 
editor de apresentações Microsoft Power Point, versão 2007. Para apresentar, graficamente, as 
etapas do processo de ação desse medicamento no organismo humano, Alberto deverá usar o 
recurso: 

A) Gráfico, disponível na guia Inserir. 
B) Clip-Art, disponível na guia Inserir. 
C) Tabela, disponível na guia Design. 
D) SmartArt, disponível na guia Inserir. 
E) Imagem, disponível na guia Design. 

Questão 10 (Peso 2)  

O tipo de backup que, após a cópia dos arquivos, não os identifica como arquivos que passaram por 
backup é denominado 

A) normal. 
B) mínimo. 
C) diferencial. 
D) incremental. 
E) aleatório de cópia. 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 11 A 24) 

Questão 11 (Peso 1) 

Matheus, 27 anos, cursa com quadro de cefaleia e dor em face há cerca de três dias. Refere 
secreção nasal e mal-estar geral. Sem história de febre no período. Ao exame, temperatura: 37,1oC; 
dor à palpação dos seios da face; orofaringe sem sinais de hiperemia ou hipertrofia de amigdalas; 
presença de gotejamento nasal posterior; ausculta respiratória sem alterações patológicas.  

A condução mais adequada para este caso é 

A) comunicar ao paciente que se trata de um simples resfriado e não adotar qualquer conduta já que 
haverá melhora espontânea do quadro. 

B) introduzir antibioticoterapia com amoxacilina + clavulonato (500 + 125mg a cada 8 horas durante 
14 dias), lavagem das narinas com solução salina e analgésicos via oral. 

C) orientar o paciente que será necessária a solicitação de tomografia de seios da face para a 
confirmação do diagnóstico de rinossinusite e seu tratamento subsequente. 

D) encaminhar imediatamente para avaliação com otorrinolaringologista por se tratar de um quadro 
de rinossinusite crônica, com necessidade de tratamento de manutenção para evitar recidivas. 

E) discutir com o paciente a possibilidade de um caso de rinossinusite aguda, considerando a opção 
de se realizar a observação atenta do quadro (para caso de piora dos sintomas) e tratamento 
sintomático com solução salina nasal e analgesia via oral. 

Questão 12 (Peso 3) 

Paciente de 33 anos, sexo feminino, professora, chega referindo lombalgia, cansaço geral e calafrios 
há um dia. Relata dor em baixo ventre de leve intensidade, disúria e turvação da urina há cerca de 
duas semanas. Nega atividade sexual nos últimos 15 dias. Nega alterações menstruais ou corrimento 
vaginal no período. Ao exame, PA: 130 x 80 mmHg; temperatura: 38,4oC; punho-percussão lombar 
positiva à esquerda; ausência de rigidez abdominal ou visceromegalias; presença de dor moderada à 
palpação profunda em hipogástrio e em flanco esquerdo, sem dor à descompressão.  

Este caso sugere uma 

A) cistite aguda complicada, sendo necessário o encaminhamento para nefrologista para confirmação 
diagnóstica adequada e início do tratamento. 

B) pielonefrite com indícios clínicos de sepse. Necessita ser realizada com urgência a internação 
hospitalar da paciente para início de tratamento antibiótico venoso. 

C) cólica renal, devendo-se realizar analgesia e solicitação de exame qualitativo de urina e 
ultrassonografia de rins e vias urinárias para a confirmação diagnóstica. 

D) cistite aguda complicada com sinais e sintomas de pielonefrite. Deve-se solicitar urocultura e 
introduzir tratamento ambulatorial empírico com ciprofloxacino por 14 dias. 

E) cistite aguda complicada e o tratamento deverá ser empírico com o uso de sulfametoxazol + 
trimetoprima por sete dias, devido à pouca resistência a Escherichia coli no Brasil. 

Questão 13 (Peso 1) 

A ocorrência de síndromes neurológicas após processos infecciosos pelo vírus da dengue e 
chikungunya está descrita na literatura desde a década de 1960 e com o Zika vírus desde 2007, 
especialmente, após os surtos ocorridos na região da Micronésia e Polinésia Francesa. Entre janeiro 
e julho de 2015, alguns estados da Região Nordeste Brasileira notificaram à Secretaria de Vigilância 
em Saúde (SVS/MS) a ocorrência de 121 casos de manifestações neurológicas e Síndrome de 
Guillain-Barré (SGB) com histórico de doenças exantemáticas prévias. Somente na Bahia, em 2015, 
foram confirmados 67 casos de SGB associadas às arboviroses.  

Existem vários parâmetros propostos para a definição diagnóstica da SGB, que incluem combinações 
diferentes de critérios essenciais e sugestivos da patologia. Constitui um critério essencial para o 
diagnóstico da SGB 

A) a disfunção autonômica. 
B) a alta concentração de proteína no líquor. 
C) a disfunção intestinal e de bexiga, sobretudo no início do quadro. 
D) o envolvimento de nervos cranianos, especialmente fraqueza bilateral dos músculos faciais. 
E) a fraqueza progressiva de mais de um membro ou de músculos cranianos de graus diversos, 

podendo variar desde paresia leve até plegia. 
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Questão 14 (Peso 3) 

Paciente de 55 anos, sexo feminino, trabalha como vendedora de acarajé há cerca de 26 anos, chega 
ao ambulatório com quadro de dor moderada em tornozelos e sensação de peso em membros 
inferiores com piora progressiva nos últimos oito anos. Relata piora do quadro quando permanece 
muito tempo sentada no trabalho (chega, frequentemente, a permanecer por mais de sete horas 
sentada). Nega diabetes, tabagismo e uso de anticoncepcionais orais. Nega histórico de traumas em 
membros inferiores, úlceras ou trombose. Ao exame, PA: 140x70mmHg, Peso: 93kg; Altura: 1,61m; 
FC: 89bpm; membros inferiores: presença de edema depressível (com formação de cacifo) em ambos 
os membros, mais evidente em terço inferior da perna esquerda; presença de veias varicosas, 
eczema, hiperpigmentação em tornozelo e lipodermatofibrose em panturrilha esquerda. 

Com relação a este caso, é correto afirmar que se trata de 

A) um quadro de insuficiência venosa classe 1, com confluência de veias intradérmicas dilatadas de 
calibre inferior a 1mm, sendo indicada escleroterapia e tratamento cirúrgico por mini-incisões para 
retirada das veias reticulares. 

B) um quadro de insuficiência venosa classe 6, com veias varicosas, edema e úlcera ativa. Necessita 
com urgência de encaminhamento para angiologista e introdução de antibioticoterapia profilática 
com penicilina benzatina a cada 21 dias. 

C) uma insuficiência venosa de classe 4, com alterações de pele e tecido subcutâneo, sendo indicado 
o tratamento com medicamentos venoativos, além de creme de hidrocortizona na região do 
eczema e meias elásticas de compressão. 

D) uma insuficiência venosa de classe 2, com veias varicosas de pequeno calibre e sem sinais de 
comprometimento circulatório. Por se tratar de uma lesão puramente estética, deve-se propor a 
correção cirúrgica em casos de refluxo na junção safenopoplítea. 

E) uma insuficiência venosa classe 3, com varizes e edema, indicando aumento perceptível de fluidos 
da pele e tecido subcutâneo. Por se tratar de uma lesão puramente estética, deve-se propor uma 
conduta expectante, com elevação de membros inferiores e higiene atenta dos ferimentos. 

Questão 15 (Peso 3) 

Paciente de 55 anos comparece para acompanhamento de rotina de hipertensão trazendo, dentre 
outros exames, o seguinte resultado de hemograma: Hb: 13,1g/dL; VCM: 92 fL; leucócitos: 
2.310/mm3; neutrófilos: 1.290/mm3; plaquetas: 359.000/mm3. O paciente encontra-se assintomático e 
sem alterações ao exame clínico.  

É correto afirmar que o caso relatado sugere 

A) uma anemia macrocítica, por possível deficiência de ácido fólico e vitamina B12. Deve-se fazer a 
investigação oportunista para alcoolismo. 

B) uma leucopenia leve, sem outros indícios de repercussão hematológica, devendo-se investigar a 
supressão medular ou mecanismos imunes induzidos por fármacos, como a hidroclorotiazida e o 
captopril. 

C) uma neutropenia grave, considerada uma urgência clínica com risco eminente de sepse. 
Necessita com urgência de internação hospitalar, coleta de culturas e antibioticoterapia de amplo 
espectro. 

D) uma leucocitose reacional, por possível quadro infeccioso agudo. Na ausência de informações 
sobre o tipo de célula de defesa predominante, presume-se que seja uma infecção viral aguda por 
sua maior incidência na população adulta. 

E) um quadro de normalidade, porque o resultado do hemograma não apresenta nenhuma alteração 
patológica, não necessitando de maiores investigações diagnósticas. Deve continuar seu 
seguimento com a avaliação anual do hipertenso. 
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Questão 16 (Peso 2) 

Seu Lourival, 68 anos, chegou acompanhado de sua filha, que observou que o pai apresentava 
lesões de pele nos pés. Seu Lourival diz que o quadro iniciou após fazer escalda-pés na noite 
anterior, mas que não se preocupou porque não sentia dor. A pele apresenta flictenas íntegras, 
algumas rompidas e áreas vermelhas na região dos pés. Carol, sua filha, já o tinha desaconselhado a 
fazer escalda-pés pelo risco para quem tem diabetes. Lourival faz uso de insulina NPH e metformina 
de forma irregular. Ao exame, paciente estava estável hemodinamicamente. 

Sobre o caso acima, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Está indicada a internação, neste caso. 
(   ) Trata-se de queimadura de segundo grau. 
(   ) Está indicado antibiótico sistêmico profilático e profilaxia para tétano. 
(   ) Deve-se limpar a ferida com água corrente e soluções degermantes; romper flictenas; remover 

a epiderme solta; usar curativo tópico fechado com sulfadiazina de prata. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F V 
B) V V F F 
C) V F F V 
D) F V F V 
E) F F V F 

Questão 17 (Peso 2) 

Ao realizar Visita Domiciliar a Tobias, 63 anos - que apresenta dificuldade para locomoção por déficit 
neurológico motor secundário a Acidente Vascular Cerebral (AVC) - Rosa, irmã e principal cuidadora, 
relata que tem observado Tobias cada vez mais isolado. Conta que antes ele ouvia rádio, assistia à 
televisão, conversava, porém, há uns três anos, foi resumindo suas atividades à leitura. Rosa atribui 
esse comportamento de Tobias à redução progressiva da audição. Nunca conseguiu agendar o 
otorrinolaringologista para o qual foi encaminhado. Não tem história de perfuração do tímpano. À 
otoscopia, foi evidenciado tampão de cerume bilateralmente.  

Sobre a conduta para o caso, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) O soro deve ser aquecido a uma temperatura próxima à corporal na lavagem, para evitar 
nistagmo, tontura e náuseas. 

(   ) A principal contraindicação para a lavagem otológica se dá em casos de história ou suspeição 
de perfuração timpânica. 

(   ) O tampão de cerúmen é uma causa incomum de hipoacusia e sua remoção não pode ser feita 
na Atenção Primária, devendo o paciente agendar consulta com otorrinolaringologista. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V 
B) V V F 
C) V F F 
D) F V V 
E) F V F 

Questão 18 (Peso 2) 

João, 52 anos, chega à Unidade de Saúde da Família (USF) em demanda espontânea, com queixa 
de dor em região inguinal à direita, intensa e persistente há três horas, que piora em ortostase. Conta 
que vinha apresentando dor intermitente e leve no local a cerca de quatro anos. Ao exame, chamou 
atenção o IMC=35 e abaulamento em região inguinal direita.  

Sobre a hérnia inguinal, pode-se afirmar que 

A) a ultrassonografia é mandatória nos casos de hérnia inguinal. 
B) o tratamento conservador é o mais indicado, na maioria das vezes. 
C) o tratamento expectante por 12h deve ser feito na suspeita de estrangulamento. 
D) a hérnia inguinal é a mais frequente das hérnias abdominais e predomina no sexo masculino, em 

uma proporção de 9:1. 
E) o estrangulamento é definido por hérnia não redutível, com manobras simples, como colocar o 

paciente em posição de Trendelenburg. 
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Questão 19 (Peso 2) 

Joana, 33 anos, apresenta-se em demanda espontânea queixando-se de dor na região anal, com 
piora progressiva há 32 horas e sensação de um caroço no local. Está preocupada e chorosa porque 
tem medo de que seja câncer. Nega história familiar. Diz que isso começou depois do parto do último 
filho quando ficou bastante obstipada. Observava, algumas vezes, rajadas de sangue no papel 
higiênico e o caroço na região anal, mas que este não demorava muito para desaparecer. Na 
inspeção, nota-se nódulo perianal, doloroso, sem sinais de flebite. Toque retal sem alterações. 

Sobre o caso relatado, é correto afirmar que 

A) está indicada a retossigmoidoscopia de urgência para D. Joana. 
B) está indicado, neste caso, o encaminhamento imediato para hemorroidectomia. 
C) está claro que se trata de uma hemorroida interna pelo quadro característico de dor intensa. 
D) está afastada a suspeita de trombose hemorroidária, pois, nestes casos, o nódulo perianal, 

geralmente, é indolor. 
E) está indicado, nesse caso, tratamento expectante, com analgesia, banhos de assento e 

suplementação de fibras. 

Questão 20 (Peso 1) 

Juliana, 25 anos, comparece à unidade preocupada por não menstruar há sete meses. Menarca aos 
onze anos com ciclos irregulares e, depois do anticoncepcional, suspendeu de vez. Diz ter 
interrompido o uso do anticoncepcional injetável trimestral há dois anos porque vinha ganhando 
muito peso; por isso se sente mais triste ultimamente. Desde então, usa o preservativo feminino, 
mas, algumas vezes, aconteceu de manter relação sexual desprotegida. Realizou teste de farmácia 
e garante não estar grávida; afinal de contas, já teria percebido pelo tempo da amenorreia. No 
exame físico, IMC 31,5 kg/m2, acnes grau 2, pelos grossos em face, mama, abdome, membros 
superiores e inferiores. Abdome indolor, fundo uterino não palpável. No exame ginecológico, sem 
alterações. 

Sobre o caso de Juliana, é correto afirmar que 

A) a paciente deve ser encaminhada para a ginecologista. 
B) o teste rápido de gravidez para Juliana, diante do exame físico, é dispensável. 
C) a suspensão da menstruação por mais de seis meses caracteriza-se amenorreia primária. 
D) a dosagem de prolactina e TSH são necessárias para, então, realizar o teste do progestogênio 

com acetato de medroxiprogesterona, 10mg/dia, via oral, durante sete dias. 
E) o quadro é de uma amenorreia pós-uso de anticoncepcional injetável hormonal, uma vez que a 

suspensão da menstruação ocorre em até dois anos após a última aplicação do injetável 
intramuscular. 

Questão 21 (Peso 1) 

Clarissa, 30 anos, procura a Unidade de Saúde da Família (USF) com queixa de secreção vaginal, 
prurido e disúria. É sexualmente ativa, não usa preservativo, possui parceiro único, o qual se 
encontra assintomático. Ao exame ginecológico especular, visualiza-se secreção vaginal 
esbranquiçada, grumosa e parede vaginal eritematosa. Relata que este é o quarto episódio 
semelhante em um ano. 

Sobre o cuidado neste caso, é correto afirmar que 

A) o parceiro deve ser tratado. 
B) o tratamento pode ser Fluconazol 150 mg de 12/12h, por um dia. 
C) a cultura da secreção está indicada por ser um caso de candidíase recorrente. 
D) o tratamento de escolha deve ser metronidazol 400 a 500 mg, de 12/12 h, via oral, por sete dias. 
E) o itraconazol, 200 mg, via oral, de 12/12 h, por um dia pode ser prescrito se a paciente em questão 

estiver grávida. 
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Questão 22 (Peso 1) 

A infertilidade do casal é definida, clinicamente, quando ocorre incapacidade de gerar um filho após 
pelo menos ______ de relações sexuais regulares sem uso de nenhum método anticoncepcional. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima é 

A) um ano 
B) dois anos 
C) três meses 
D) seis meses 
E) quatro meses 

Questão 23 (Peso 1) 

Liliane, 26 anos, primigesta, comparece à primeira consulta de pré-natal relatando náuseas e 
vômitos. Após entrevista e exame físico, a equipe oferece os testes rápidos para HIV, sífilis e hepatite 
C, positivando o teste para sífilis. Nega DST. 

Sobre a sífilis nessa gestante, é correto afirmar que 

A) se trata de sífilis primária. 
B) além de testar o parceiro, deve solicitar VDRL e FTA-Abs para a gestante. 
C) para controle da cura, acompanha-se o VDRL quantitativo trimestralmente. 
D) mediante quadruplicação dos títulos do VDRL, deve-se suspeitar de reinfecção e iniciar novo 

tratamento. 
E) para esse caso, o tratamento preconizado é Penicilina G Benzatina 2.400.00 UI/IM, em duas 

doses, com intervalo de uma semana entre as doses. 

Questão 24 (Peso 1) 

Edna, 30 anos, G3P2A0, IG=32 semanas, comparece à consulta de Pré-Natal queixando-se apenas 
de visão turva. Na última consulta, com IG de 30 semanas, apresentava PA de 145x90 mmHg. Hoje 
trouxe resultado de urina de 24h que evidencia proteinúria de 400mg/24h.  Ao exame, PA= 160x100 
mmHg, Altura Uterina: 31cm, BCF: 160 bpm. 

Sobre o quadro clínico de Edna, é correto afirmar que 

A) deve ser encaminhada para o hospital. 
B) deveria ter sido introduzido metildopa de acordo com o valor da PA da última consulta. 
C) se trata de provável Hipertensão Prévia, uma vez que o diagnóstico foi dado com 30 semanas.  
D) se trata de Eclâmpsia e, por isso, Edna deverá ser encaminhada com urgência para interrupção da 

gravidez. 
E) há proteinúria significativa, o que confere o diagnóstico de Pré-eclâmpsia, porém sem sinais de 

gravidade, podendo ser acompanhada ambulatorialmente. 

Questão 25 (Peso 2) 

Lactente de sete meses, previamente hígido, vem há seis horas com história que grita, dobra as 
pernas para cima do abdome e vomita. O vômito é reflexo. No intervalo da dor, a criança torna-se 
quieta. Não há sinais de peritonite. Não há febre. Ruídos hidroaereos presentes.  A mãe observa 
fezes com muco. O pediatra palpa tumoração no quadrante superior direito com fossa ilíaca direita 
vazia. 

Nesse caso, é correto afirmar que 

A) a indicação é cirúrgica. 
B) a coprocultura deve ser solicitada. 
C) a colonoscopia deve ser solicitada. 
D) a ultrassonografia é o método de diagnóstico de escolha. 
E) o antibiótico endovenoso para o quadro infeccioso deve ser iniciado. 
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Questão 26 (Peso 2) 

Criança de quatro anos vem com febre há cinco dias e vômitos em jato há 12 horas. Dá entrada na 
emergência torporoso. O pediatra faz o exame de fundo de olho e evidencia papiledema. A conduta é 

A) solicitar tomografia de crânio. 
B) colher Líquido Cefalorraquidiano (LCR) por punção lombar. 
C) colher Líquido Cefalorraquidiano (LCR) por punção suboccipital. 
D) colher Líquido Cefalorraquidiano (LCR) e iniciar antibioticoterapia. 
E) colher Líquido Cefalorraquidiano (LCR) e iniciar dexametazona e antibioticoterapia. 

Questão 27 (Peso 2) 

Criança de cinco anos com história de diarreia (oito dejeções ao dia sem muco ou sangue) há seis 
meses. Perda de cinco quilos nesse período. O exame e o resultado associados ao diagnóstico de 
doença celíaca, respectivamente, são 

A) HLA DQ2 e HLA DQ8 / negativos. 
B) Dosagem de IgM / deficiência de IgM. 
C) Anticorpo antitransglutaminase / positivo. 
D) Colonoscopia com biópsia / Infiltrado difuso de eosinófilos. 
E) Endoscopia digestiva alta com biópsia / presença de hipertrofia de vilosidades de delgado. 

Questão 28 (Peso 1) 

Sobre as características das parasitoses intestinais mais prevalentes na infância, numere a segunda 
coluna de acordo com a primeira. 

( 1 ) Giardíase (   ) Acomete o intestino grosso. 
( 2 ) Tricocefalíase (   ) Tem ciclo pulmonar, portanto, pode causar a síndrome de Loeffler. 
( 3 ) Estrongiloidiase (   ) Acomete o intestino delgado, por isso não há muco e sangue nas 

fezes. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 2 3 
B) 1 3 2 
C) 2 3 1 
D) 2 1 3 
E) 3 1 2 

Questão 29 (Peso 3) 

Filipe, 19 anos, comparece à Unidade de Saúde da Família (USF), em demanda espontânea, com 
queixa de insônia há três dias. O paciente, após passar por escuta inicial, foi encaminhado para 
consulta médica no mesmo dia. Relata que está sem dormir há três dias, o que atribui à preocupação 
com o vestibular e a conflitos com o tio. Conta que residia com os pais no interior e, há três meses, 
veio morar com o tio numa cidade maior para ter acesso a curso pré-vestibular. Conta que tem tido 
dificuldade em se adaptar. Relata que há uma semana tem estado muito angustiado. Passa o dia 
estudando, mas com dificuldade de se concentrar. 

Quanto à situação apresentada por Filipe, é correto afirmar que 

A) deverá fazer uso de benzodiazepínico por longo prazo. 
B) apresenta depressão e deverá iniciar tratamento com antidepressivos. 
C) apresenta agorafobia e deverá fazer uso de inibidor seletivo da receptação de serotonina. 
D) recomenda-se que seja encaminhado ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) para consulta 

psiquiátrica. 
E) pode se tratar de transtorno de ajustamento, de modo que é importante explorar os fatores 

estressantes e oferecer apoio. 
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Questão 30 (Peso 2) 

Criança de cinco anos, previamente hígida, com história de febre há cinco dias associada à dor, ao 
edema, à hiperemia e ao calor em fêmur direito que a impedem de deambular. Dor à rotação externa 
do membro comprometido. É feita a suspeita diagnóstica de osteomielite aguda. O agente etiológico 
mais comum nessa patologia é  

A) salmonela. 
B) hemofilos influenza. 
C) estafilococos aureus. 
D) estreptococos do grupo B. 
E) estreptococos pneumonia. 

Questão 31 (Peso 3) 

Sobre a emissão de documentos legais, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) Nos atestados para a realização de atividade física, raramente, são necessários exames 
complementares. 

(   ) Na emissão de atestados de qualquer natureza, o médico pode colocar a doença do paciente, 
se este o autorizar, expressamente, no próprio atestado. 

(   ) Quando ocorre óbito em domicílio, todos os casos devem ser encaminhados para o Instituto 
Médico Legal para emissão da declaração do óbito, a fim de afastar causas externas. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F 
B) V F V 
C) V F F 
D) F V V 
E) F V F 

Questão 32 (Peso 3) 

A Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, batizada como lei Maria da Penha, vem sendo uma das 
ferramentas mais importantes de proteção integral aos direitos da mulher brasileira. Em 2015, o 
Governo de Estado da Bahia lançou a campanha “Machismo Mata” com o objetivo de chamar 
atenção de todos para os problemas causados pelo machismo. 

Sobre a violência contra a mulher, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 

(   ) A violência contra a mulher é um agravo de notificação compulsória. 
(   ) A lei estabelece que a mulher seja obrigada a procurar atendimento no Departamento Médico 

Legal para fazer exame de corpo de delito, mesmo se não houver o órgão no município. 
(   ) A violência contra a mulher é definida como qualquer ato de violência baseado na diferença de 

gênero, que resulte em sofrimentos e danos físicos, sexuais e psicológicos da mulher, inclusive 
ameaças de tais atos, coerção e privação da liberdade, seja na vida pública ou privada. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F 
B) V F V 
C) V F F 
D) F V V 
E) F V F 
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Questão 33 (Peso 3) 

Sobre os princípios da Medicina de Família e Comunidade, analise  as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O médico de família e comunidade é recurso de uma população definida.  
(   ) A atuação do médico de família e comunidade é influenciada pela comunidade. 
(   ) A relação médico-pessoa é fundamental para o desempenho do médico de família e comunidade. 
(   ) O médico de família deve resolver todos os problemas clínicos, recorrendo a especialistas focais 

apenas na iminência de morte. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V V 
B) V V V F 
C) V F V F 
D) F V F F 
E) F V V F 

Questão 34 (Peso 3) 

“Uma ferramenta muito utilizada na prática clínica atualmente é a medicina baseada em evidências, 
que se traduz no uso consciente das melhores evidências disponíveis para tomada de decisão tanto 
na prática clínica como para implantação de políticas públicas de saúde” (BRASIL, 2010, p. 34) 

Sobre a Medicina Baseada em Evidências, é correto afirmar que 

A) a compreensão da fisiopatologia é necessária e suficiente para a prática clínica. 
B) as melhores evidências são aquelas que os profissionais de saúde adotam nas suas práticas e 

julgam ser eficazes, porque as aprenderam na faculdade ou com um profissional formador de 
opinião.  

C) a recomendação de rastreamento das desordens lipídicas em homens com 35 anos ou mais tem o 
grau de recomendação A, ou seja, existe de moderada a muita certeza de que o serviço não traz 
benefícios ou que os danos superam os benefícios.  

D) os profissionais da saúde, quando possível, devem utilizar informações provenientes de 
recomendações fundamentadas em consensos e práticas de especialistas, de forma a aumentar a 
confiança no prognóstico, na eficácia da terapia e na utilidade dos testes diagnósticos. 

E) O grau de recomendação é um parâmetro, com base nas evidências científicas, aplicado a um 
parecer (recomendação), que é emitido por uma determinada instituição ou sociedade. Esses 
grupos buscam a imparcialidade na avaliação das tecnologias e condutas, por meio da revisão 
crítica e sistemática da literatura disponível. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊINCIA (QUESTÕES DE 35 A 40) 

Questão 35 (Peso 1) 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) se constitui como uma proposta para mudança do processo 
de trabalho na atenção primária em saúde no Brasil, com o objetivo de qualificar a atenção à saúde 
da população, visando à promoção de saúde na família, com base em diretrizes do Sistema Único de 
Saúde: descentralização, integralidade e controle social. 

Sobre o cuidado interdisciplinar na família, é correto afirmar que 

A) a prática interdisciplinar em saúde é amplamente discutida nos cursos de graduação da área de 
saúde. 

B) a partir da prática interdisciplinar se promove uma abordagem integral sobre os fenômenos que 
interferem na saúde da população.  

C) a prática interdisciplinar em saúde não interfere na mudança do modelo de atenção em saúde, 
haja vista não valorizar os saberes das famílias. 

D) a organização do trabalho interdisciplinar não prescinde ultrapassar o âmbito individual e clínico, 
portanto não demanda alta complexidade de saberes. 

E) a interdisciplinaridade consiste em ações conjuntas, integradas e inter-relacionadas, de 
profissionais de diferentes áreas do conhecimento em saúde onde há uma desvalorização ou 
negação das especialidades. 
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Questão 36 (Peso 3) 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é uma das propostas do Ministério da Saúde para a 
reorganização da Atenção Primária, podendo ser considerada uma alternativa de ação para o alcance 
dos objetivos de universalização, equidade e integralidade. Por sua vez, a Atenção Primária em 
Saúde (APS) é, reconhecidamente, um componente-chave dos sistemas de saúde fundamentado nas 
evidências de seu impacto na saúde e no desenvolvimento da população.  

No que tange aos atributos da APS, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 

(   ) Descentralização e Hierarquização são atributos orientadores, pois organizam os sistemas de 
saúde. 

(   ) Equidade e Competência Cultural são atributos fundamentais, pois promovem a igualdade, 
inclusive de acesso. 

(   ) Orientação Familiar e Comunitária e Controle Social são atributos organizativos, haja vista a 
participação social no controle do SUS. 

(   ) Atenção no Primeiro Contato e Coordenação são atributos essenciais, considerando a 
acessibilidade e articulação entre os diversos serviços. 

(   ) Longitudinalidade e Integralidade são atributos essenciais, pois implicam uma fonte regular de 
atenção e potencializam formas mais amplas de intervir em saúde. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V V F 
B) V V F F F 
C) F F F V V 
D) F V F V F 
E) F F V F V 

Questão 37 (Peso 2) 

“Também chamada de HumanizaSUS, a Politica Nacional de Humanização do SUS (PNH) emerge da 
convergência de três objetivos centrais: (1) enfrentar desafios enunciados pela sociedade brasileira 
quanto à qualidade e à dignidade no cuidado em saúde; (2) redesenhar e articular iniciativas de 
humanização do SUS e (3) enfrentar problemas no campo da organização e da gestão do trabalho 
em saúde que têm produzido reflexos desfavoráveis tanto na produção de saúde como na vida dos 
trabalhadores” (BRASIL, 2007 apud PASCHE; PASSOS; HENNINGTON, 2011, p.4542). 

Constituem-se em apostas da PNH para enfrentamento dos desafios das práticas de atenção e de 
gestão da saúde:  

A) baixa transversalidade e abertura comunicacional. 
B) corresponsabilização e protagonismo dos sujeitos coletivos. 
C) fragmentação entre a atenção e a gestão e baixa transversalidade. 
D) programas de humanização do parto da criança e valorização dos elementos de processo. 
E) lógica da predeterminação homogênea das práticas e fragmentação entre a atenção e a gestão. 

Questão 38 (Peso 1) 

Instituída pela Portaria nº 992/2009, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra 
(PNSIPN) tem como objetivo a promoção da equidade em saúde, em função de situações de risco, 
com vistas ao maior cuidado com a saúde desta população, visando à promoção de igualdade racial 
em saúde.  

Sobre a PNSIPN, é correto afirmar que 

A) o cuidado se estabelece quando são consideradas as necessidades, o perfil socioeconômico, o 
gênero e a raça de uma população.  

B) a PNSIPN, dada sua importância, trata-se de uma política unidirecional centrada no Ministério da 
Saúde, portanto, de gestão do Governo Federal. 

C) a garantia de maior grau de equidade no que tange à efetivação do direito humano à saúde, 
centrada nas ações de alta complexidade, é o seu propósito. 

D) a redução das taxas de mortalidade na população negra, especialmente a redução da mortalidade 
infantil, masculina, e por mortes violentas, é uma de suas metas. 

E) o racismo institucional não se manifesta por colocar grupos raciais ou étnicos discriminados em 
situação de desvantagem no acesso a benefícios gerados pela ação das instituições. 
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Questão 39 (Peso 3) 

O risco estimado de câncer de mama feminino no Brasil foi de 56,09 casos para cada 100 mil 
mulheres em 2014. Este é o tipo de câncer que mais acomete mulheres em todas as regiões do país, 
à exceção da região Norte, que é o segundo mais incidente (INCA, 2014, p.34). 

Sobre as politicas públicas para a saúde da mulher, analise as assertivas abaixo e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O aumento da cobertura de mamografia em mulheres entre 50 e 69 anos é uma das metas 
nacionais. 

(   ) A universalização de exames apenas para as mulheres de baixa renda e negras tem como 
objetivo reduzir as desigualdades, garantindo 100% de acesso ao tratamento de lesões 
precursoras de câncer. 

(   ) A Linha de Cuidado do Câncer da Mama será organizada a partir das seguintes diretrizes: 
Prevenção e detecção precoce; Programa Nacional de Qualidade da Mamografia (PNQM); 
Acesso à confirmação diagnóstica; Tratamento adequado e em tempo oportuno. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V 
B) V F F 
C) V V F 
D) F V V 
E) F V F 

Questão 40 (Peso 2) 

“A atenção básica compreende o conjunto de ações de caráter individual ou coletivo, situadas no 
primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde e voltadas para a promoção da saúde, a prevenção 
de agravos, o tratamento e a reabilitação” (ZOBOLI; FORTES, 2004, p. 1690). A concretização 
dessas ações impõe aos profissionais, gestores e usuários transformações de atitudes que requerem 
um direcionamento pautado na prática ética e bioética, vinculado ao exercício da cidadania. 

Sobre a bioética na atenção básica, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 

(   ) O medo, a ansiedade e a dor limitam a autonomia do paciente, portanto, o profissional de 
saúde, nesses casos, deve ser breve em suas atividades, a fim de não constranger o doente. 

(   ) Os princípios da bioética que devem nortear as discussões, decisões, procedimentos e ações 
na esfera dos cuidados na atenção básica são: beneficência, não-maleficência, autonomia e 
justiça ou equidade. 

(   ) As informações que um paciente fornece para o profissional devem ser mantidas em sigilo, 
porém, algumas vezes, este poderá se reunir com colegas da equipe para discutir um caso 
clínico, com a intenção de melhorar o atendimento ao paciente, desde que mantida a 
identidade do paciente em sigilo. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F 
B) V V F 
C) V F V 
D) F F V 
E) F V V 


