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INSTRUÇÕES GERAIS:
1. Este caderno de provas contém um total de 50 (cinquenta) questões objetivas, sendo 10 de Cirurgia Geral, 10 de Clínica Médica, 10 de Oftalmologia, 10 de Pediatria e 10 de Medicina Preventiva e Social. Confira-o.
2. As provas terão duração de, no mínimo, 1 (uma) hora e, no máximo, de
4 (quatro) horas incluído o tempo destinado à transcrição de suas respostas no gabarito oficial.
3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha
de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta.
4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro
do candidato.
5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de
respostas no gabarito oficial, devidamente preenchidos e assinados.
6. Os candidatos só poderão se ausentar do recinto de realização das provas
decorrida 1 (uma) hora do início de aplicação das mesmas, por motivo de
segurança.
7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a
mesma poderá ser destacada.
8. As questões e os gabaritos oficiais das Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão divulgados no endereço eletrônico www.fumarc.com.br, no 1º
(primeiro) dia útil subsequente à realização das provas.
9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa
prova.
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Prezado(a) candidato(a):
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE CIRURGIA GERAL
QUESTÃO 01
Sobre alterações na termorregulação, é CORRETO afirmar:
(A) A hipertermia cria uma coagulopatia que está relacionada com a disfunção
das enzimas da cascata de coagulação.
(B) A hipertermia maligna é uma condição de início lento da temperatura corporal.
(C) A hipertermia maligna ocorre após a exposição a agentes como a succinilcolina e alguns anestésicos inalatórios compostos de halotano.
(D) Hipotermia é definida como uma temperatura central menor que 36ºC.
QUESTÃO 02
Sobre Doença Ulcerosa Péptica, NÃO é correto o que se afirma em:
(A) A complicação mais comum da doença ulcerosa péptica é a perfuração.
(B) A grande maioria de úlceras gástricas e duodenais é causada pela infecção
por H. Pylori e/ou utilização de anti-inflamatórios não esteroidais.
(C) Deve-se realizar biópsia de todas as úlceras gástricas.
(D) Fumar aumenta a secreção ácido-gástrica e o refluxo duodenogástrico.
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QUESTÃO 03
Em relação à isquemia mesentérica, é CORRETO afirmar:
(A) A maioria dos pacientes com trombose venosa mesentérica crônica é sintomática.
(B) A principal veia acometida na trombose mesentérica é a mesentérica inferior.
(C) Quatro mecanismos fisiopatológicos distintos podem levar à isquemia mesentérica aguda: embolia arterial, trombose arterial, vasoespasmo e trombose venosa.
(D) Vasoespasmo é a causa mais comum de isquemia mesentérica aguda.
QUESTÃO 04
Sobre colecistite aguda, é CORRETO afirmar:
(A) A colecistectomia é o tratamento definitivo para a colecistite aguda.
(B) A colecistectomia laparotômica é o procedimento de escolha para colecistite
aguda.
(C) A principal causa da colecistite aguda é alitiásica.
(D) A radiografia de abdome é o melhor teste radiológico para o diagnóstico de
colecistite aguda.
QUESTÃO 05
Sobre pancreatite, NÃO é correto o que se afirma em:
(A) As principais etiologias da pancreatite aguda são: alcoólica e biliar.
(B) Conjunto de critérios comumente usado para avaliar a gravidade da pancreatite é a avaliação de pontuação da fisiologia aguda e crônica de Ziealth (APACHE I).
(C) Não existe uma correlação significativa entre a magnitude da elevação dos
níveis séricos da amilase e a gravidade da pancreatite.
(D) Sinal de Cullen é a presença de equimose periumbilical.
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QUESTÃO 06
Sobre antibioticoprofilaxia na cirurgia, NÃO é correto o que se afirma em:
(A) A antibioticoprofilaxia cirúrgica previne infecções nosocomiais pós-operatórias.
(B) A antibioticoprofilaxia na cirurgia limpa é controversa, e geralmente é indicada
quando uma prótese é inserida.
(C) Antibióticos com meia vida curta devem ser administrados a cada três ou quatro horas durante a cirurgia, caso a cirurgia seja prolongada.
(D) O tempo ideal para administrar a antibioticoprofilaxia parenteral é dentro de
uma hora antes da incisão.
QUESTÃO 07
Em relação aos cateteres venosos centrais, NÃO é correto o que se afirma em:
(A) A colocação de um cateter venoso central pode ser indicada para o acesso
venoso de longo prazo, administração de nutrição parenteral ou agentes quimioterápicos, ou medida da pressão venosa central.
(B) As complicações mais comuns associadas à inserção de cateteres venosos
centrais incluem pneumotórax, hemorragia, embolia gasosa.
(C) Infecções de corrente sanguínea relacionada ao cateter são uma causa importante de morbidade e mortalidade.
(D) Medidas da pressão venosa central podem ser úteis na avaliação da função
das câmaras cardíacas esquerdas.
QUESTÃO 08
Sobre diverticulite, NÃO é correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)

(D)

A classificação utilizada para diverticulite complicada é a de Hinchey.
A diverticulite não complicada em muitos casos pode ser tratada com antibióticos ou ambulatorialmente.
O cólon direito é o segmento do intestino grosso com a maior incidência de
divertículos e é o local mais frequente para o envolvimento com a diverticulite.
Uma fístula entre o cólon sigmoide e a pele é uma complicação relativamente frequente da diverticulite.
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QUESTÃO 09
Em relação a síndrome compartimental do abdome, NÃO é correto o que se afirma
em:
(A) A síndrome compartimental do abdome pode ser primária ou secundária.
(B) Nenhuma pressão vesical específica provoca intervenção terapêutica, exceto
quando a pressão é maior que 15 mmHg.
(C) Síndrome compartimental do abdome frequentemente se manifesta por sequelas de órgãos finais, como débito urinário diminuído, pressões inspiratórias pulmonares aumentadas, pré-carga cardíaca diminuída e pós-carga cardíaca aumentada.
(D) Um diagnóstico de hipertensão intra-abdominal não pode, confiavelmente, ser
feito por exame; por essa razão, ele é obtido medindo-se a pressão vesical.
QUESTÃO 10
Sobre Doença Inflamatória Pélvica, NÃO é correto o que se afirma em:
(A) Entre os diagnósticos diferenciais, podemos citar: nefrolitíase, gravidez tópica, apendicite e colecistite.
(B) A doença inflamatória pélvica é, na maioria das vezes, uma infecção sexualmente transmissível ascendente.
(C) A doença inflamatória pélvica resulta em endometrite, salpingite e ooforite.
(D) A síndrome de Fitz-Hugh-Curtis é uma peridiverticulite.
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PROVA DE CLÍNICA MÉDICA
QUESTÃO 11
São vacinas de vírus atenuados, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Caxumba.
Febre amarela.
Pneumonia 13.
Poliomielite.

QUESTÃO 12
A droga recentemente lançada para tratamentos de infecções por Klebsiella pneumoniae produtora de carbapenemase(KPC) é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Cefepime.
Ceftarolina.
Ceftazidima + Avibactam.
Meropenem.

QUESTÃO 13
São causas de miocardiopatia restritivas, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Amiloidose.
Miocardite pós-parto.
Pós-operatório de cirurgia cardíaca aberta.
Pós-radiação.
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QUESTÃO 14
A droga que NÃO tem indicação para tratamento de infecções pulmonares é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Ceftarolina.
Ceftriaxona.
Daptomicina.
Piperacilina/Tazobactam.

QUESTÃO 15
São doenças que acometem mais de uma articulação (oligo ou poli articular), EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Artrite séptica.
Artrite psoriática
Artrite reumatoide
Lupus eritematoso sistêmico

QUESTÃO 16
São causas de diarreias crônicas, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Colite ulcerativa.
Doença de Crohn.
Metformina.
Vibrio cólera.

QUESTÃO 17
São drogas usadas rotineiramente para tratamento da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Betabloqueador.
Broncodilatadores inalatórios.
Corticosteroides.
Oxigênioterapia.
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QUESTÃO 18
Em relação aos quadros de icterícia com predomínio de hiperbilirrubinemia indireta, está correto, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Anemias hemolíticas.
Reação a drogas.
Síndrome de Gilbert.
Síndrome de Rotor.

QUESTÃO 19
Sulfonilureias são substâncias usadas para tratamento de Diabetes. A droga que
NÃO pertence a este grupo de medicamento é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Clorpropamida.
Glicazida.
Glimiperida.
Metformina.

QUESTÃO 20
O esquema inicial preferencial (1ª linha adulto) para tratamento do HIV é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Abacavir+Didanosina+Atazanavir.
Tenofovir+Lamivudina+Dolutegravir.
Tenofovir+Lamivudina+Efavirenz.
Zidovudina+Lamivudina+ Ritonavir.
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PROVA DE OFTALMOLOGIA
QUESTÃO 21
A cirurgia microinvasiva para glaucoma do tipo bypass trabecular pode ser realizada com os seguintes dispositivos, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Hydrus.
iStent Inject.
iStent Supra.
iStent.

QUESTÃO 22
A cirurgia microinvasiva para glaucoma abaixo que mais se assemelha à trabeculectomia, principalmente pela necessidade do uso da mitomicina C subconjuntival,
é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Cypass.
GATT.
iStent.
Xen.

QUESTÃO 23
A orbitopatia de Graves pode ter sua manifestação clínica e controle mais difíceis
em:
(A)
(B)
(C)
(D)

Anemia falciforme.
Diabéticos.
HIV.
Tabagistas.
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QUESTÃO 24
São características das distrofias da córnea, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Bilaterais.
Evolução lenta.
Inflamatórias.
Simétricas.

QUESTÃO 25
A catarata congênita difere da senil principalmente devido a
(A)
(B)
(C)
(D)

Menos chance de contração capsular em pseudofácicos.
Nunca utilizar lente intraocular.
Risco de ambliopia.
Taxa reduzida de complicações.

QUESTÃO 26
O alongamento dos cílios e hiperpigmentação da pele são efeitos adversos de qual
medicação para o tratamento do glaucoma?
(A)
(B)
(C)
(D)

Agonistas alfa-2.
Análogos de prostaglandinas.
Beta bloqueadores.
Mióticos.

QUESTÃO 27
São constituintes do filme lacrimal, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Camada aquosa.
Camada de fibras nervosas.
Camada lipídica.
Camada mucosa.
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QUESTÃO 28
A fratura do tipo blowout acontece geralmente em qual segmento da órbita?
(A)
(B)
(C)
(D)

Assoalho da órbita.
Parede lateral da órbita.
Parede medial da órbita.
Teto da órbita.

QUESTÃO 29
Hemorragia vítrea, descolamento tracional de retina, neovasos na íris são associados a qual quadro da retinopatia diabética?
(A)
(B)
(C)
(D)

Doença ocular diabética grave.
Retinopatia diabética de fundo.
Retinopatia diabética pré-proliferativa.
Retinopatia diabética proliferativa.

QUESTÃO 30
A ametropia que mais está associada ao estrabismo é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Astigmatismo.
Hipermetropia.
Miopia.
Presbiopia.
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PROVA DE PEDIATRIA
QUESTÃO 31
Sobre a assistência hospitalar ao neonato, NÃO é correto afirmar:
(A) A conjuntivite de origem química, consequente ao uso do nitrato de prata para
prevenção da infecção ocular gonocócica, manifesta-se com uma secreção
mucoide e deve ser diferenciada das conjuntivites bacterianas, principalmente
da gonocócica, que se apresentam com secreção purulenta e em grande
quantidade.
(B) As fraturas de fêmur e de úmero são traumas frequentes, entretanto de difícil
diagnóstico, pois, apesar de apresentarem dor, a movimentação, o edema e
a incapacidade funcional são raros.
(C) O processo hipóxico-isquêmico cerebral no feto e recém-nascido é a maior
causa de mortalidade perinatal e sequelas incapacitantes nos sobreviventes.
(D) Os sinais de má nutrição fetal consistem na perda de vérnix, pele seca e apergaminhada com descamação e fissuras, diminuição do tecido subcutâneo e
do turgor da pele.
QUESTÃO 32
No que concerne à leishmaniose visceral grave, NÃO é correto afirmar:
(A) A anfotericina B é a droga leishmanicida mais potente disponível comercialmente, atuando nas formas promastigotas e amastigotas.
(B) As complicações decorrentes da ação direta da leishmania é o principal fator
de risco para a morte nos quadros de leishmaniose visceral.
(C) Dentre os efeitos colaterais do antimoniato de N-metil glucamina, pode-se citar artralgias, mialgias, inapetência, náuseas, vômitos, plenitude gástrica, epigastralgia, pirose, dor abdominal, dor no local da aplicação, febre, arritmia
cardíaca grave, hepatotoxicidade, nefrotoxicidade e pancreatite.
(D) Deve ser considerado grave todo paciente de leishmaniose visceral com
idade inferior a 6 meses ou superior a 65 anos, desnutrição grave ou comorbidades.
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QUESTÃO 33
Analise as seguintes afirmativas sobre o manejo clínico da Síndrome Respiratória
Aguda Grave e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( )

( )

( )

( )

O quadro clínico pode ou não ser acompanhado das alterações laboratoriais e radiológicas como leucocitose, leucopenia ou neutrofilia; e radiologicamente de um infiltrado intersticial localizado ou difuso, ou presença
de área de condensação.
No indivíduo com manifestações clínicas compatíveis com Síndrome Respiratória Aguda Grave nem sempre é recomendável a internação do paciente, por se tratar de uma doença autolimitada.
Para menores de 18 anos de idade, é contraindicado o uso de salicilatos
em casos suspeitos ou confirmados de infecção por vírus influenza, por
causa do risco de desenvolvimento da Síndrome de Reye.
A gestação é considerada um fator de risco somente quando estiver no
último trimestre, pois, no início da gravidez, existe uma imunidade latente
na gestante.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

FVFV
FVVF
VFFV
VFVF

QUESTÃO 34
Em relação às pneumonias bacterianas, NÃO é correto afirmar:
(A) A Proteína C-reativa é um exame bastante específico e níveis superiores a 40
mg determinam um quadro de infecção bacteriana.
(B) A frequência de coinfecção vírus-bactéria tem variado de 23 a 32% dos casos
de pneumonia adquirida na comunidade em crianças.
(C) A radiografia deve, preferencialmente, ser realizada com a criança sentada
ou em pé, pois exames em crianças deitadas podem não detectar derrames
pleurais, abscessos ou pneumotórax, podendo ainda gerar artefatos que dificultam a interpretação.
(D) O tratamento inicial das pneumonias não complicadas é ainda feito com penicilinas.
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QUESTÃO 35
Analise as afirmativas a seguir sobre insuficiência renal (IRA) na infância.
I.

II.

III.

A insuficiência renal aguda é uma síndrome clínica caracterizada por rápido declínio da filtração glomerular, provocando alteração nos equilíbrios hídrico, eletrolítico e acidobásico e com retenção de produtos nitrogenados.
Existe uma mudança na epidemiologia da IRA em pediatria, uma vez
que, em décadas passadas, as causas mais frequentes eram as gastroenterites, a desidratação, as glomerulonefrites pós-infecciosas e a síndrome hemolítico-urêmica e, atualmente, as causas são decorrentes de
complicações sistêmicas da sepse, os pós-operatórios cardíacos, as doenças hemato-oncológicas e os transplantes hepáticos e de medula óssea.
A furosemida, diurético de alça, é muito utilizada com a finalidade de indução de diurese e obtenção de possível melhora da função renal, porém
a indicação do diurético deve ser feita na hipervolemia, e não para o tratamento de oligúria.

Estão CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
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QUESTÃO 36
Sobre as anemias da infância, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I,
fazendo a relação do volume corpuscular médio - VCM com o seu respectivo diagnóstico:

(1)
(2)
(3)

COLUNA I
Microcítica
Normocítica
Macrocítica

(
(
(
(

)
)
)
)

COLUNA II
Anemia sideroblástica
Hemólise aguda congênita
Anemia de Blackfan-Diamond
Deficiência de vitamina B12

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

1223
2132
2313
3213

QUESTÃO 37
Sobre a púrpura trombocitopênica imune, NÃO é correto afirmar:
(A) A sua forma aguda ocorre em 80 a 85% dos casos, sendo geralmente uma
doença benigna e autolimitada, ocorrendo em crianças previamente saudáveis.
(B) Nas crianças com a forma crônica da doença, a remissão clínica espontânea
não ocorre a não ser que se realize o tratamento adequado.
(C) O tratamento de urgência para pacientes com sangramento grave, como sangramento visceral ou de sistema nervoso central, é feito com a associação de
metilprednisolona e imunoglobulina com ou sem transfusão de concentrado
de plaquetas.
(D) Trata-se de uma doença imunomediada e a maioria dos casos é determinada
pela imunoglobulina G ou, menos comumente, pela imunoglobulina M e pelo
sistema de complemento direcionados à superfície das plaquetas e dos megacariócitos.
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QUESTÃO 38
Sobre a infecção do trato urinário, NÃO é correto afirmar:
(A) A punção suprapúbica é um método invasivo, embora seja uma prática segura
e de execução relativamente fácil, sendo indicada nos casos em que a coleta
por via natural suscita dúvidas.
(B) No que se refere ao tratamento, a melhora do estado geral e o desaparecimento da febre em 48 a 72 horas são indicativos de uma boa resposta ao
antimicrobiano instituído.
(C) Nos casos de bacteriúria com infecção do trato urinário, a piúria sempre está
presente.
(D) Nos lactentes, a febre é a principal manifestação, e muitas vezes o único sinal
de ITU, entretanto é possível ocorrerem manifestações não específicas, como
hiporexia, vômitos, dor abdominal e ganho ponderoestatural insatisfatório.

QUESTÃO 39
Sobre os distúrbios ácido básicos e hidroeletrolíticos, NÃO é correto afirmar:
(A) A hipermagnesemia é um distúrbio eletrolítico raro, pois os rins geralmente
excretam qualquer excesso.
(B) A hiperpotassemia grave pode levar a QRS alargados, desaparecimento de
onda T e fusão das ondas QRS-T.
(C) A hipocalcemia com fósforo baixo decorre de um quadro de hipoparatireoidismo primário e insuficiência renal grave.
(D) Na síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético, evidenciase uma hiperosmolaridade urinária por natriurese.
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QUESTÃO 40
Sobre as cefaleias da infância, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I,
fazendo a relação das características do problema com o seu respectivo diagnóstico:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

COLUNA I
Cefaleia aguda generalizada
Cefaleia aguda localizada
Cefaleia aguda recorrente
Cefaleia crônica progressiva
Cefaleia crônica não progressiva

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

21354
25134
42351
52431

COLUNA II
Cefaleia tipo tensional
Neuralgia do nervo occipital
Pseudotumor cerebral
Migrânea
Trombose vascular cerebral
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PROVA DE MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL
QUESTÃO 41
Em relação à Hipertensão arterial sistêmica, analise as afirmativas:
I. Baixa taxa de controle no Brasil (18-20%).
II. Acomete 22 a 44% da população maior de 18 anos, no Brasil.
III. A variável de sexo e idade é muito importante.
Está CORRETO o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

QUESTÃO 42
Em relação às quedas em idosos, são fatores de risco intrínsecos, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Alterações cognitivas.
Polifarmácia.
Sexo masculino.
Uso de sedativos e hipnóticos.

QUESTÃO 43
No desenvolvimento da Diabetes Mellitus tipo 2, são fatores de risco maior, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Antecedentes familiares (Mãe e Pai)
Idade maior que 60 anos.
Obesidade central > que 102 cm nos homens e 88 cm nas mulheres.
Sobrepeso (IMC > 25)
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QUESTÃO 44
Nos pacientes portadores de bacteriúria assintomática, NÃO é correto afirmar:
(A) Deve-se tratar com antibiótico dirigido por urocultura.
(B) O uso de antibióticos indiscriminadamente tem siso associado ao aumento da
colonização de multirresistentes.
(C) Tratar nos pacientes que serão submetidos a procedimentos urológicos.
(D) Tratar sempre nas grávidas.

QUESTÃO 45
São doenças exantemáticas da infância, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Chikungunya.
Doença de Lyme.
Escarlatina.
Sarampo.

QUESTÃO 46
NÃO é correto em relação ao calendário vacinal do idoso, segundo a SBim (20192020):
(A)
(B)
(C)
(D)

Dengue.
Herpes Zoster.
Influenza.
Pneumocócica (13-23).
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QUESTÃO 47
O Transtorno Depressivo Maior (TDM) é caracterizado por conjunto de quatro ou
mais dos seguintes fatores, por um período de pelo menos duas semanas, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Alteração do sono, humor e apetite.
Anedonia e letargia.
Sentimento de culpa e baixa estima.
Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC).

QUESTÃO 48
Em relação à licença falecimento CLT, é de direito do empregado, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

É concedida nos casos de falecimento de ascendentes.
É concedida nos casos de falecimento de cônjuge e filhos.
É conhecida também como licença nojo.
O prazo é de quatro dias, independentemente dos dias de folga.

QUESTÃO 49
Na assistência pré-natal de baixo risco, o planejamento familiar contribui para a
redução da morbimortalidade materna e infantil.
NÃO está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

Aumenta o intervalo entre gestações.
Diminui o número de gestações não desejadas.
Promove o abortamento assistido.
Promove o planejamento da gravidez em mulheres com patologias crônicas
descompensadas (DM, HIV, Cardiopatas).
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QUESTÃO 50
São doenças de notificação compulsória, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Hantaviroses.
Guillain-barré.
Febre maculosa.
Doença de Creutzfeldt-Jacob.
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