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C A D E R N O  D E  P R O V A S  

CADERNO 

1 

ESPECIALIDADES: 
 
ANESTESIOLOGIA 
ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR, ÊNFASE EM FLEBOLOGIA 
CIRURGIA CARDIOVASCULAR 
CIRURGIA GERAL 
CLÍNICA MÉDICA 
NEUROLOGIA (3 ANOS) 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

PROVAS 

 
 CIRURGIA GERAL 

 CLÍNICA MÉDICA 

 GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

 PEDIATRIA 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 60 (sessenta) questões objetivas, sendo 15 de Cirurgia 

Geral, 15 de Clínica Médica, 15 de Ginecologia e Obstetrícia e 15 de Pediatria. Confira-o. 

2. Esta prova terá, no máximo, 3h30 (três horas e trinta minutos) de duração, incluído o tempo destina-

do à transcrição de suas respostas no gabarito oficial. 

3. Não perca tempo em questões, cujas respostas lhe pareçam difíceis, volte a elas se lhe sobrar tem-

po. 

4. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando ca-

neta esferográfica azul ou preta. 

5. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

6. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com sua folha de respostas, devidamente 

preenchidos e assinados. 

7. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efe-

tivo início das mesmas. 

8. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá ser destaca-

da. 

9. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico www.fumarc.org.br, um dia 

depois da realização da prova. 

10. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova. 

 
  

http://www.fumarc.org.br/
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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 – Cad. 1 

 

QUESTÃO 01  

 
Um paciente de 19 anos, vítima de acidente motociclístico há 36 horas, com fratura fechada cominutiva de fêmur 
direito, aguardando vaga de internação para fixação óssea cirúrgica, apresenta no seu plantão um quadro de con-
fusão mental e taquidispneia. Ao exame clínico, FC=110 bpm, FR=32 irpm, satO2=88%. Mucosas conjuntivais 
apresentam-se descoradas (+/+4) e observam-se petéquias bilateralmente. O paciente apresenta-se sonolento, 
desorientado no tempo e espaço. O exame do tórax revela petéquias na pele anteriormente e murmúrio vesicular 
presente e simétrico à ausculta.  
O diagnóstico mais provável nessa situação é: 

 

(A) Embolia gordurosa. 

(B) Hemotórax retido e infectado. 

(C) Infecção do sítio da fratura. 

(D) Tromboembolismo venoso. 

 
 

QUESTÃO 02  

 
Um paciente jovem agredido com arma de fogo apresenta orifício único de entrada no hipocôndrio direito. À ad-
missão, encontra-se descorado, agitado, beligerante, sem pulsos periféricos palpáveis, com abdome tenso e dis-
tendido.  
A conduta indicada nesse caso é: 

 

(A) Reposição volêmica com cristaloides e lavado peritonial diagnóstico imediato. 

(B) Reposição volêmica com cristaloides e ultrassonografia de abdome imediata. 

(C) Reposição volêmica com hemoderivados e laparotomia mediana xifopúbica imediata. 

(D) Reposição volêmica com hemoderivados e tomografia computadorizada de abdome imediata. 

 
 

QUESTÃO 03  

 
A indicação de via aérea definitiva imediata se faz, EXCETO em: 

 

(A) Escala de Coma de Glasgow menor ou igual a 8, com vômitos 

(B) Hematoma cervical em expansão. 

(C) Queimadura de vias aéreas com estridor e rouquidão. 

(D) Tórax instável com contusão pulmonar associada. 
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QUESTÃO 04  

 
Sobre o trauma no idoso, é CORRETO afirmar: 

 

(A) A propensão a fraturas é maior devido à perda de massa óssea, sendo a bacia o segmento mais frequente-

mente lesado. 

(B) As quedas correspondem a, aproximadamente, metade dos traumas em idosos e a maioria nunca retornará 

ao seu nível prévio de independência. 

(C) Não há diferença significativa de mortalidade entre jovens e idosos quando considerados mesmo tipo de le-

são, e, portanto, o ISS (Injury Severity Score) pode ser igualmente aplicado em extremos de idade. 

(D) O trauma permanece como primeira causa de morte em pessoas com mais de 65 anos, principalmente devi-

do às comorbidades cardiovasculares. 

 
 

QUESTÃO 05  

 
São complicações possíveis da punção da veia jugular interna direita, EXCETO: 

 

(A) Embolia gasosa. 

(B) Hemotórax. 

(C) Pneumotórax grande. 

(D) Quilotórax. 

 
 

QUESTÃO 06  

 
São fatores adicionais de agressão renal no paciente traumatizado grave, EXCETO: 

 

(A) Contraste radiológico. 

(B) Drogas como amicacina e cetoprofeno. 

(C) Fechamento alternativo da parede abdominal em laparostomia. 

(D) Síndrome de compartimento abdominal. 

 
 

QUESTÃO 07  

 
Ao receber um paciente cirrótico com hematêmese em seu Pronto Socorro, o plantonista deve, EXCETO: 

 

(A) iniciar octreotide. 

(B) iniciar quinolona profilática. 

(C) passar sonda nasogástrica calibrosa para lavagem gástrica com soro gelado. 

(D) restaurar parâmetros hemodinâmicos e proteger via aérea de encefalopatia. 

 
 

QUESTÃO 08  

 
Em relação ao nódulo tireoidiano, NÃO é correto afirmar: 

 

(A) Sintomas compressivos e bócio mergulhante são indicação de tratamento operatório. 

(B) O tratamento cirúrgico do nódulo benigno não requer tireoidectomia total, sendo a nodulectomia suficiente. 

(C) Nódulos tireoidianos podem ser encontrados em 4% da população por exame clínico cuidadoso e são 5 ve-

zes mais frequentes em mulheres. 

(D) A punção por agulha fina é um método de grande acurácia para predizer malignidade. 
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QUESTÃO 09  

 

Sobre os volvos cólicos, NÃO é correto afirmar: 
 

(A) A colonoscopia descompressiva é o tratamento inicial de escolha para o volvo de ceco. 

(B) Desenvolvem-se por rotação de segmento cólico sobre o eixo de seu mesentério.  

(C) O tratamento endoscópico descompressivo do volvo de sigmoide permite transformar uma situação cirúrgica 

de urgência em uma operação eletiva. 

(D) São mais frequentes em homens e os sintomas são dor, distensão abdominal e parada de eliminação de 

fezes e flatos. 

  

QUESTÃO 10  

 
Sobre as hemorroidas, é INCORRETO afirmar: 

 

(A) A ligadura elástica é um procedimento ambulatorial de simples execução e muito eficaz no tratamento de 

hemorroidas internas. 

(B) Hemorroidas internas consistem em plexo vascular dilatado abaixo da linha denteada e são cobertas por epi-

télio escamoso. 

(C) Hemorroidas internas são classificadas até 4º grau, condição em que se apresentam permanentemente abai-

xo da linha denteada, não podendo ser reduzidas manualmente. 

(D) Hemorroidas são a fonte mais comum de sangramento retal. 

 

QUESTÃO 11  

 
Após beber excessivamente numa festa universitária e vomitar intensamente, uma jovem procura o serviço de 
urgência com relato de vômito com coágulos e sangue vermelho vivo.  
O diagnóstico provável é: 

 

(A) Dieulafoy. 

(B) Hemobilia. 

(C) Hemossucus pancreaticus. 

(D) Mallory-Weiss. 

 

QUESTÃO 12  

 
Sobre os linfomas gástricos, NÃO é correto afirmar: 

 

(A) Endoscopicamente, apresentam-se mais como gastrites ou ulcerações, sendo incomuns lesões tipo massa. 

(B) O linfoma MALT é comumente precedido pela gastrite associada ao H. pylori. 

(C) O tratamento multinodal tem mostrado resultados desapontadores, sendo a gastrectomia o único tratamento 

curativo. 

(D) São os mais frequentes do trato gastrointestinal. 

 

QUESTÃO 13  

 
Em um paciente com suspeita de apendicite aguda, o achado de dor na fossa ilíaca direita, quando se comprime a 
fossa ilíaca esquerda, é conhecido como sinal de 

 
(A) Blumberg. 

(B) Dunphy. 

(C) Lapinsky. 

(D) Rovsing. 
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QUESTÃO 14  

 
O priapismo é uma ereção peniana que se estende além da estimulação sexual ou não se relaciona a ela. O pri-
apismo com baixo fluxo é o tipo mais comum dessa afecção e são suas causas, EXCETO: 

 

(A) Doença falciforme. 

(B) Trauma peniano. 

(C) Leucemia mieloide crônica. 

(D) Medicamentos (sildenafil, cocaína etc). 

 
 

QUESTÃO 15  

 
São condutas iniciais preconizadas nos casos de pancreatite aguda, EXCETO: 

 

(A) Antibioticoprofilaxia. 

(B) Jejum e até descompressão com sonda nasogástrica, se aumentar o conforto. 

(C) Readequação volêmica e reposição de eletrólitos. 

(D) Tratamento da dor, inclusive com opioides, se necessário. 
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PROVA DE CLÍNICA MÉDICA – Cad. 1 

 

QUESTÃO 16  

 

São antibióticos que NÃO penetram bem no Sistema Nervoso Central: 
 
(A) Aminoglicosídeos e clindamicina. 

(B) Cefalosporinas de terceira geração. 

(C) Cloranfenicol e rifampicina. 

(D) Sulfametoxazol- trimetoprim. 

 

 

QUESTÃO 17  

 
A condição que NÃO aumenta, de forma significativa, o risco de trombose venosa é: 
 
(A) Cirurgia de implante de prótese. 

(B) Correção cirúrgica de hérnia umbilical em paciente de 30 anos de idade. 

(C) Insuficiência cardíaca congestiva. 

(D) Uso de contraceptivo oral. 

 
 

QUESTÃO 18  

 
A principal propedêutica complementar na investigação da dor pélvica é: 
 
(A) Colonoscopia 

(B) Laparoscopia diagnóstica sistemática 

(C) Ressonância magnética 

(D) Ultrassonografia 

 
 

QUESTÃO 19  

 
Sobre Artrite infecciosa, NÃO é correto afirmar: 
 
(A) A drenagem do pus e dos detritos necróticos é necessária para curar a infecção e prevenir a destruição da 

cartilagem. 

(B) As infecções das próteses articulares devem ser tratadas por uma a duas semanas. 

(C) O estreitamento do espaço articular e as erosões ósseas sugerem doença em fase avançada. 

(D) Os cocos Gram positivos causam 75% dos casos. 

 
 

QUESTÃO 20  

 
O agente causador mais frequente das pielonefrites bacterianas agudas é: 
 
(A) Bacilos Gram – 

(B) Bacteroides 

(C) Bastonetes Gram - 

(D) Cocos Gram + 
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QUESTÃO 21  

 
A associação está CORRETA em: 
 
(A) Alergia à penicilina   Cefalosporinas 

(B) Bactérias atípicas   Ceftriaxona 

(C) MRSA    Vancomicina 

(D) Pseudomonas aeruginosa  Tigeciclina 

 
 
 

QUESTÃO 22  

 
A classe de antimicrobianos contraindicada na insuficiência renal aguda é: 
 
(A) Aminoglicosídeos 

(B) Cefalosporinas 

(C) Linezolida 

(D) Tigeciclina 

 
 
 

QUESTÃO 23  

 
O exame de imagem mais adequado para esclarecer um quadro de icterícia colestática em idoso é: 
 
(A) Colangiografia por ressonância magnética. 

(B) Cintilografia. 

(C) TC abdominal. 

(D) Ultrassonografia abdominal. 

 
 
 

QUESTÃO 24  

 
Paciente portador de ascite apresenta quadro de dor abdominal e febre.  
A opção diagnóstica mais compatível é: 
 
(A) Apendicite. 

(B) Colecistite. 

(C) Diverticulite. 

(D) Peritonite bacteriana espontânea (PEB ) 

 
 
 

QUESTÃO 25  

 
Jovem portador de lesões ulceradas em boca, genitais e cutâneas recorrentes apresenta quadro de meningite 
asséptica.  
Qual doença poderia explicar esses sintomas e sinais? 
 
(A) Artrite reumatoide. 

(B) Doença de Behçet. 

(C) LES. 

(D) Linfoma. 
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QUESTÃO 26  

 
A relação está CORRETA em: 
 
(A) Ascaris lumbricoides Metronidazol 

(B) Giardia lambria  Levamisole 

(C) S. mansoni  Praziquantel 

(D) T.solium   Furazolidona 

 
 

QUESTÃO 27  

 
Drogas NÃO usadas no tratamento da hipertensão arterial são: 
 
(A) Amiodarona / dobutamina 

(B) Betabloqueadores / Indapamina 

(C) Furosemida / Hidroclorotiazida 

(D) Losartana potassica / Anlodipina 

 
 

QUESTÃO 28  

 
No controle das infecções hospitalares, a medida mais eficaz é: 
 
(A) uso de EPIs. 

(B) uso de antibióticos de largo espectro. 

(C) lavagem das mãos. 

(D) isolamento sistemático dos pacientes infectados. 

 
 

QUESTÃO 29  

 
No diagnóstico de osteomielite aguda hematogênica, de evolução de 7 dias, o exame NÃO apropriado é: 
 
(A) Cintilografia óssea. 

(B) Rx do osso acometido. 

(C) Hemossedimentação. 

(D) Tomografia computadorizada. 

 
 

QUESTÃO 30  

 
A posição ideal para a medida da pressão arterial é: 
 
(A) Decúbito dorsal. 

(B) Deitada após pequeno esforço físico. 

(C) Recostada. 

(D) Sentada. 

 
 

 

.  
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PROVA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA – Cad. 1 

 

QUESTÃO 31  

 

Paciente 37 anos, há cerca de um ano tentando engravidar sem sucesso, comparece para avaliação. Trouxe re-

sultado de ultrassonografia endovaginal evidenciando mioma submucoso 2,3 cm e imagem cística anecoica de 

paredes regulares medindo 2,8 x 2,1cm em ovário direito. Nesse caso, a conduta CORRETA é realizar 

 

(A) embolização das artérias uterinas e observar o cisto. 

(B) miomectomia e exérese do cisto por laparotomia. 

(C) miomectomia e exérese do cisto por videolaparoscopia. 

(D) miomectomia histeroscópica e observar o cisto ovariano. 

 

 

 

QUESTÃO 32  

 

Paciente 23 anos, G1P0A1, comparece ao Pronto Atendimento com quadro de dor pélvica aguda há cerca de 48 

horas. Nega febre, vômitos e diarreia. O exame físico revelou apenas dor à mobilização do colo do útero e do ane-

xo direito. O residente que a atendeu fez diagnóstico de doença inflamatória pélvica (DIP) e decidiu internar a pa-

ciente. O preceptor discordou da conduta, pois as indicações de internação nesse caso seriam: 

 

(A) Evidência histopatológica de endometrite, suspeita de rotura de abscesso tubo-ovariano e febre vespertina 

persistente. 

(B) Falha do tratamento clínico, secreção vaginal purulenta, sorologia para clamídia positiva e usuária de DIU T 

de cobre.  

(C) Falha do tratamento clínico, suspeita de rotura de abscesso tubo-ovariano e hemoperitônio.  

(D) Massa pélvica persistente, hidrossalpinge bilateral acima de 5 cm, VHS elevada e leucocitose com desvio 

para a esquerda. 

 

 

 

QUESTÃO 33  

 

Paciente 21 anos, nuligesta, comparece ao Pronto Atendimento relatando dor abdominal e sangramento genital 

em borra de café. Refere uso esporádico de preservativo e ciclos menstruais irregulares. Não sabe precisar a data 

da última menstruação e o β-hCG foi positivo. A ultrassonografia pélvica endovaginal revelou estrutura cística de 

paredes irregulares e conteúdo heterogêneo compatível com corpo lúteo, além de pequena quantidade de líquido 

livre na pelve e ausência de gestação intrauterina.  

Em relação à abordagem dessa paciente, é CORRETO afirmar que 

 

(A) a culdocentese deve ser realizada para afastar a possibilidade de gestação ectópica rota e aso negativa, uma 

curetagem uterina realizada. 

(B) a dosagem de 17-OH progesterona deve ser realizada para identificar viabilidade da gravidez, visto que valo-

res entre 5 e 25 mg/dl associam-se a gestações intrauterinas normais. 

(C) a dosagem quantitativa de beta-hCG deve ser realizada, pois, em gestações normais, seu nível dobra a cada 

48 a 72 horas e, nas anormais, os níveis de hCG permanecem estáveis ou diminuem. 

(D) O resultado da ultrassonografia endovaginal é compatível com gravidez ectópica incipiente e a paciente deve 

ser controlada com dosagens de beta-hCG e progesterona diárias. 
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QUESTÃO 34  

 

Paciente 21 anos, nuligesta, ciclos menstruais regulares com dismenorreia ocasional, deseja inserir DIU T de co-

bre. O exame ginecológico não mostrou alterações e a citologia é negativa para neoplasia. Atualmente, tem um 

parceiro fixo e usa preservativo regularmente.  

Nesse caso, é CORRETO afirmar:  

 

(A) O DIU só poderá ser inserido após a realização de exames de triagem para doenças sexualmente transmissí-

veis (VDRL, anti-HIV, HBSAg, VDRL e sorologia para clamídia e gonococo). 

(B) O DIU não deverá ser inserido, se houver doença sexualmente transmissível ativa e não é método recomen-

dável em mulheres com comportamento de risco. 

(C) O DIU não deverá ser inserido em nulíparas ou se houver história de doença inflamatória pélvica, irregulari-

dade menstrual, miomatose uterina, endometriose e/ou coagulopatias. 

(D) O DIU não deverá ser inserido em nulgestas ou se houver história pregressa de gestação ectópica, doença 

inflamatória pélvica e/ou hidrossalpinge. 

 

QUESTÃO 35  

 

Paciente 16 anos comparece a consulta para esclarecer dúvidas quanto à vacina contra o HPV (Papilomavírus 

humano). Ainda não iniciou atividade sexual.  

Anallise as seguintes recomendações para o uso dessa vacina: 

 

I. As vacinas, embora eficazes, oferecem apenas proteção contra 70% dos HPV associados ao câncer cer-

vical. 

II. As vacinas são forma alternativa para tratamento das lesões ou de infecção pelo HPV, com taxas de cura 

de até 70%. 

III. A vacinação não exclui a realização do rastreamento periódico para o câncer do colo do útero. 

IV. As mulheres vacinadas podem desenvolver lesões subclínicas do HPV (verrugas genitais) em até 2% dos 

casos. 

 

Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 

 

(A) I e III. 

(B) I, II e III. 

(C) I, II e IV. 

(D) III e IV. 

 

QUESTÃO 36  

 

Paciente 22 anos, nuligesta, comparece para iniciar uso de método anticoncepcional. Após avaliação, decidiu 

começar uso de anticoncepcional oral combinado.  

Nesse caso, é CORRETO afirmar:  

 

(A) A presença de enxaqueca sem sintomas neurológicos focais e ou história de tromboflebite superficial ou his-

tória familiar de câncer de endométrio ou tireoideopatia contraindicam seu uso.  

(B) Além da eficácia contraceptiva, são definitivamente benéficos no tratamento do sangramento uterino disfunci-

onal, acne e hirsutismo, além de reduzirem a incidência de câncer de ovário e endométrio. 

(C) Observa-se menor incidência de endometriose e câncer de endométrio em usuárias de anticoncepcional oral 

combinado e esse efeito protetor permanece até 5 anos após interrupção do uso. 

(D) Os estudos com formulações de baixa dose mostram ganho significativo de massa óssea e de peso, além do 

aumento da incidência de miomas e doenças benignas da mama (fibroadenoma). 
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QUESTÃO 37  

 

Considere as seguintes afirmativas sobre as questões legais envolvidas no atendimento da mulher vítima de vio-

lência sexual: 

 

I. Casos de violência sexual são de notificação compulsória, de acordo com a lei, sendo o médico obrigado 

a encaminhar a paciente à Delegacia da Mulher e registrar boletim de ocorrência. 

II. Casos de abuso sexual em crianças e adolescentes menores de 18 anos devem ser obrigatoriamente co-

municados ao Conselho Tutelar e/ou à Vara da Infância e Adolescência. 

III. O médico deve avaliar o uso de anticoncepção de emergência e prover tratamento profilático de doenças 

sexualmente transmissíveis. 

IV. O médico deve orientar sobre a legalidade de interrupção de gravidez decorrente de estupro, que pode ser 

realizada após apresentação do boletim de ocorrência ou de duas testemunhas. 

 

Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 

 

(A) I e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) II e III. 

(D) II e IV. 

 

QUESTÃO 38  

 

Paciente 34 anos, nuligesta, diagnosticada com câncer de ovário, deseja tratamento conservador para preserva-

ção da fertilidade.  

Nesse caso, é CORRETO orientar a paciente que é uma opção 

 

(A) aceitável, se tumor bem diferenciado no estádio Ia com pelve completamente normal, lavado peritoneal nega-

tivo e o seguimento da paciente é possível. 

(B) inaceitável, devido à resposta heterogênea dos tumores ovarianos à quimioterapia e à elevada mortalidade 

em 5 anos. 

(C) inaceitável, devido ao grau indiferenciado dos tumores ovarianos, assim a criopreservação de oócitos deve 

ser oferecida após a quimioterapia neoadjuvante. 

(D) se punção do tumor negativa para células da granulosa, CA-125 <35 UI/ml, tumor bem diferenciado e ovário 

contralateral sem alterações a ultrassonografia. 

 

QUESTÃO 39  

 

Primigesta 26 anos, gestação 37 semanas (cronologia = ultrassonografia de primeiro trimestre) evoluindo com 

quadro compatível com pré-eclâmpsia leve. A avaliação da vitalidade fetal revelou perfil biofísico 8/8. O colo está 

pérveo, posterior e 20% apagado.  

Nesse caso, a conduta ADEQUADA é: 

 

(A) Controle ambulatorial com perfil biofísico fetal semanal, dieta hipossódica e propedêutica semanal para 

HELLP síndrome até o início do trabalho de parto. 

(B) Controle domiciliar de movimentos fetais, cardiotocografia semanal, propedêutica para HELLP síndrome até 

completar 40 semanas. 

(C) Internação, monitorização da pressão, propedêutica para HELLP síndrome, amadurecimento cervical e indu-

ção do trabalho de parto. 

(D) Internação, monitorização da pressão, propedêutica para HELLP síndrome e realização de cesariana corpo-

ral. 
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QUESTÃO 40  

 

Você está avaliando o protocolo de assistência pré-natal de baixo risco preconizado no Brasil. Nesse contexto, são 

considerados direitos das gestantes: 

 

I. Ter atendimento humanizado, com direito a acompanhante durante todo o pré-natal, no parto e no pu-

erpério. 

II. Fazer todos os exames de rotina, que devem ser obrigatoriamente oferecidos pelo Sistema Único de 

Saúde.  

III. Ser atendida nos serviços ambulatoriais de pré-natal por livre demanda, sem calendário fixo de con-

sultas. 

IV. Ser assistida, no mínimo, em seis consultas durante o pré-natal, que podem ser alternadas com a en-

fermagem. 

V. Realizar pelo menos uma ultrassonografia em cada trimestre da gestação, para assegurar bem-estar 

fetal. 

 

Estão CORRETOS apenas os itens: 

 

(A) I, II e IV. 

(B) I, III e V. 

(C) II, IV e V.. 

(D) III, IV e V 

 

 

 

 

QUESTÃO 41  

 

Em relação ao uso de drogas durante a gravidez e a lactação, é CORRETO afirmar: 

 

(A) A nitrofurantoína pode desencadear hemólise e insuficiência hepática fetal. 

(B) Cimetidina e ranitidina aumentam o risco de anomalias congênitas ósseas. 

(C) O paracetamol pode produzir distúrbios plaquetários materno-fetais e oligodramnia. 

(D) Os anti-inflamatórios não esteroides podem produzir redução significativa do líquido amniótico. 

 

 

 

 

QUESTÃO 42  

 

Paciente 35 anos, G3P0A3 comparece para avaliação de perda gestacional de repetição. Nesse caso, a investi-

gação de trombofilia deverá ser realizada em caso de 

 

(A) morte fetal tardia, alterações citogenéticas no material de aborto, história familiar de fenômenos tromboembó-

licos, evidência histopatológica de doença vascular placentária. 

(B) parente de primeiro grau com diagnóstico de trombofilia, história clínica de fenômeno tromboembólico ou 

evidência histopatológica de doença vascular placentária. 

(C) parentes com diagnóstico de trombofilia, cariótipo com anomalias estruturais, perda gestacional acima de 10 

semanas, morte fetal tardia ou passado de tromboembolismo pulmonar. 

(D) perda de repetição até a 10ª semana, evidência de alteração placentária a dopplervelocimetria,  morte fetal 

precoce, historia familiar de trombofilia ou passado de trombose venosa. 
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QUESTÃO 43  

 

Constituem complicações fetais e perinatais do diabetes na gestação: 

 

(A) Hipercalcemia, hiperglicemia, icterícia, anemia, macrossomia fetal e abortos de repetição. 

(B) Hipoglicemia, tocotraumatismo, retinopatia diabética, distúrbios hipertensivos, icterícia e hipocalcemia. 

(C) Macrossomia fetal, infecção urinária de repetição, oligodramina, hiperglicemia e óbito fetal intrauterino. 

(D) Macrossomia fetal, malformações congênitas, tocotraumatismo e óbito fetal intrauterino. 

 

 

 

QUESTÃO 44  

 

Paciente 29 anos, G2P210, parto vaginal espontâneo há 2 anos, solicita cesárea eletiva por estar com 41 sema-

nas e 1 dia. Nega cólicas e/ou perdas genitais. Percebe movimentação fetal ativa e ultrassonografia com perfil 

biofísico fetal 8/8. Ao toque, colo dilatado 2 cm, posterior e grosso, apresentação cefálica alta e bolsa íntegra. 

BCF: 136 bpm. UF: 33 cm.  

A conduta ADEQUADA é: 

 

(A) preparo de colo com misoprostol vaginal 25 μg a cada 6 horas. 

(B) indução de parto com misoprostol oral 200 μg a cada 8 horas. 

(C) rotura de membranas e ocitocina em doses progressivas. 

(D) concordar com a realização da cesárea eletiva. 

 

 

 

QUESTÃO 45  

 

Paciente 33 anos, G2P1A1, com história de parto prematuro após rotura de bolsa espontânea com 26 semanas na 

1ª gestação, comparece para consulta pré-natal na 25ª semana relatando perda de pequena quantidade de líquido 

claro há 24 horas.  

Na avaliação de uma gestante com suspeita de rotura prematura pré-termo de membranas, é CORRETO afirmar: 

 

(A) A cardiotocografia e o perfil biofísico fetal apresentam elevado valor preditivo positivo para corioamninite e 

morbimortalidade perinatal. 

(B) A corticoterapia neonatal nesses casos reduz a morbimortalidade neonatal, mas aumenta significativamente o 

risco de infecção (coriomanionite). 

(C) A detecção da microglobulina placentária do tipo alfa 1 no sangue materno confirma a rotura prematura de 

membranas com sensibilidade de 95% e especificidade de 90%. 

(D) O achado ultrassonográfico de oligoidrâmnio acentuado persistente (índice de líquido amniótico menor que 

5 cm ou maior bolsão menor que 2 cm) indica mau prognóstico. 
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PROVA DE PEDIATRIA – Cad. 1 

 

QUESTÃO 46  

 

Sobre o hipoglicemia neonatal, é correto afirmar que, EXCETO: 

 

(A) A hipoglicemia por redução da produção de glicose ocorre nos casos de prematuridade, restrição do cresci-

mento intrauterino e oferta calórica inadequada. 

(B) A maioria das crianças evolui assintomática, entretanto pode manifestar-se com cianose, tremores, letargia. 

(C) Com os avanços tecnológicos, não mais se necessita de glicemia sérica menor que 40 mg/dL para realização 

de diagnóstico de hipoglicemia neonatal, uma vez que este pode ser feito com glicemia capilar. 

(D) O tratamento pode ser feito por meio de “bolus” de glicose a 10%. 

 

QUESTÃO 47  

 

Sobre os distúrbios hidroeletrolíticos do recém-nascido, é correto afirmar, EXCETO: 

 

(A) A hipercalcemia no período neonatal é mais frequente que a hipocalcemia e, geralmente, é causada pela 

ausência de deposição de cálcio no osso.  

(B) A hipermagnesemia determina características clínicas de depressão neuromuscular como hipotonia, fraqueza 

muscular, hiporreflexia e letargia. 

(C) A hipocalcemia pode desencadear tremores, convulsões, cianose, vômitos, dentre outros sintomas. 

(D) Hipomagnesemia é, geralmente, decorrente da insuficiência placentária, que dificulta a passagem deste íon 

no período fetal. 

 

QUESTÃO 48  

 

Sobre os distúrbios acidobásicos é correto afirmar, EXCETO: 

 

(A) A acidose metabólica pode ser classificada por ânion gap aumentado (excesso de ácidos e redução da se-

creção ácida) e ânion gap normal ou diminuído (perda de bicarbonato). 

(B) A acidose respiratória tem por desencadeante o aumento do HCO3
-
 no sangue, tendo por causas, normal-

mente, a ingestão excessiva de bicarbonato, alcalose hipoclorêmica e síndrome de realimentação, dentre ou-

tras. 

(C) A alcalose respiratória com hipocapnia aguda pode levar a vasoconstricção sistêmica e cerebral, cefaleia, 

convulsão, parestesias e opressão torácica. 

(D) O tratamento da alcalose metabólica, normalmente, é feito por reposição de volume, uso de acidificantes e 

até mesmo diuréticos inibidores da anidrase carbônica. 

 

QUESTÃO 49  

 

Sobre a toxoplasmose congênita, é correto afirmar, EXCETO: 

 

(A) As sequelas na criança com a forma congênita são retardo mental, calcificações cerebrais, microcefalia, hi-

drocefalia, retinocoroidite e hepatosplenomegalia. 

(B) O risco de transmissão para o feto é maior nas idades gestacionais mais avançadas.  

(C) Os exames complementares para uma abordagem inicial do recém-nascido são: sorologia para toxoplasmose 

(IgG e IgM); hemograma; radiografia de crânio; fundoscopia e punção lombar. 

(D) Por ter diversos medicamentos de alta toxidade, recomenda-se iniciar o tratamento a partir do momento que o 

diagnóstico for fechado. 
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QUESTÃO 50  

 

Sobre a anemia da prematuridade, é correto afirmar, EXCETO: 

 

(A) A hemotransfusão com concentrado de hemácias quase nunca é necessária, uma vez que se trata de crian-

ças na maioria das vezes estáveis. 

(B) É uma anemia fisiológica geralmente exacerbada por perdas sanguíneas no período neonatal para exames 

complementares e pela maior velocidade de crescimento. 

(C) O acompanhamento deve constar de avaliação dos sinais e sintomas da anemia, da correta suplementação 

de ferro, da verificação de hematócrito, hemoglobina e reticulócitos. 

(D) O tratamento é feito, na maioria das vezes, com uso do medicamento eritropoetina. 

 

 

 

QUESTÃO 51  

 

Sobre a sepse neonatal precoce, é correto afirmar, EXCETO: 

 

(A) A dificuldade respiratória é o sintoma de apresentação mais comum, variando de taquipneia leve até insufici-

ência respiratória. 

(B) A meningite ocorre em cerca de 30% dos casos. 

(C) Está diretamente relacionada com os fatores de risco materno, gestacional ou do periparto. 

(D) O uso de antibioticoprofilaxia com penicilina está indicado nas mães portadoras de estreptococos do grupo B. 

 

 

 

QUESTÃO 52  

 

Sobre a diarreia crônica, é correto afirmar, EXCETO: 

 

(A) A fibrose cística é uma doença que pode causar diarreia crônica e, ainda, alterações pulmonares. 

(B) Com os avanços tecnológicos, os exames imunobiológicos têm sido responsáveis pela não utilização de bi-

ópsia jejunal, principalmente no linfoma intestinal e na doença de Whipple. 

(C) Dentre as causas de diarreia crônica congênita estão a deficiência de lactase, a deficiência da galactase e a 

deficiência de sacarase. 

(D) Diarreia crônica é aquela que tem duração superior a 30 dias, ou mais de três episódios de diarreia aguda em 

um espaço de tempo inferior a 60 dias. 

 

 

 

QUESTÃO 53  

 

São afirmativas verdadeiras em relação às convulsões, EXCETO: 

 

(A) A aura é considerada um componente da crise parcial e o paciente guarda lembrança. 

(B) As crises parciais são aquelas em que a descarga neuronal inicial acontece em um grupo restrito de células 

nervosas localizadas num único hemisfério cerebral. 

(C) O estado de mal epiléptico é definido como uma crise epiléptica prolongada com duração de 30 minutos ou 

mais ou crises repetidas sem que haja recuperação da consciência entre elas. 

(D) Só existe crise epiléptica quando se manifesta por convulsão.  
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QUESTÃO 54  

 

Analise as seguintes afirmativas sobre a insuficiência renal e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

 

(   ) A hiponatremia é frequente e exige restrição hídrica. 

(   ) A hiperpostassemia muitas vezes exige a utilização de resina de troca. 

(   ) A indicação de diálise por uremia geralmente ocorre com ureia acima de 200 mg/dL e ainda mani-

festações clínicas como torpor, náuseas e sangramentos. 

(   ) A hipocalcemia habitualmente está associada com a hipofosfatemia. 

 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 

(A) V  F  V  F. 

(B) F  V  F  V. 

(C) V  V  V  F. 

(D) V  F  F  V. 

 

QUESTÃO 55  

 

São afirmativas corretas em relação à insuficiência cardíaca, EXCETO: 

 

(A) A anemia, a febre e o hipertireoidismo são fatores precipitantes, cujo mecanismo fisiopatológico é a depres-

são miocárdica. 

(B) A disfunção miocárdica pode ser classificada em diastólica e sistólica. 

(C) No que tange à fisiopatologia, existem múltiplas causas que compartilham os efeitos finais representados pelo 

baixo débito, pela congestão pulmonar e pela congestão sistêmica. 

(D) O tratamento não medicamentoso é representado pelo repouso e por orientações de restrição de sódio. 

 

QUESTÃO 56  

 

São afirmativas corretas em relação às infecções das vias aéreas superiores - IVAS, EXCETO: 

 

(A) A otite média aguda recorrente é definida como três episódios de otite média aguda em seis meses ou quatro 

episódios em um ano.  

(B) A rinorreia mucopurulenta ou purulenta acontece nos casos de: fase final das rinites virais, rinites bacterianas 

e rinossinusites. 

(C) O abscesso periamigdaliano é considerado uma complicação supurativa da amigdalite que acomete, princi-

palmente, crianças maiores e adolescentes. 

(D) Os exames de imagem são necessários para confirmar o diagnóstico de rinossinusite aguda na infância, uma 

vez que as crianças, diferentemente dos adultos, não apresentam sintomatologia. 

 

QUESTÃO 57  

 

São afirmativas corretas em relação à pneumonia na criança, EXCETO: 

 

(A) Nos casos de derrame pleural, a colocação de dreno torácico é necessária. 

(B) As indicações de internação são: idade inferior a quatro meses, sinais de gravidade clínica, pneumonia ex-

tensa ou com complicações, doenças subjacentes, situação social comprometida e falha no tratamento ambu-

latorial. 

(C) A leucometria elevada sugere o diagnóstico de pneumonia bacteriana, mas não existe um ponto de corte 

preciso e grande variabilidade do resultado, reduzindo a aplicabilidade clínica. 

(D) A amoxicilina ainda é o antibiótico de primeira escolha para o tratamento. 
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QUESTÃO 58  

 

Relacione as doenças exantemáticas com os aspectos que as retratam, numerando os parênteses da segunda 

coluna: 

 

Coluna I Coluna II 

1. Sarampo (   ) Após três dias de febre alta. 

2. Exantema Súbito (   ) Exantema desaparece entre o 1º e o 5º dia de evolução. 

3. Rubéola (   ) Sinal de Filatov. 

4. Escarlatina (   ) Exantema morbiliforme generaliza-se em três dias. 

 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 

(A) 4 2 3 1. 

(B) 4 3 2 1. 

(C) 2 3 4 1. 

(D) 3 1 2 4. 

 

 

 

QUESTÃO 59  

 

São afirmativas corretas em relação a infecções do trato urinário - ITU, EXCETO: 

 

(A) A antibioticoprofilaxia está indicada em casos de refluxo vesicouretera de grau II. 

(B) O início da atividade sexual nas adolescentes pode ser acompanhado de surtos de ITU. 

(C) Os recém-nascidos e os lactentes jovens são considerados portadores de ITU complicada ou potencialmente 

grave. 

(D) São exemplos de leucocitúria sem ITU: febre, desidratação grave, apendicite e tumores.  

 

 

 

QUESTÃO 60  

 

Sobre a asma é correto afirmar, EXCETO: 

 

(A) A limitação de fluxo é a anormalidade mais comum na espirometria. 

(B) A asma intermitente é aquela que ocorre mais de uma vez por semana e menos de uma vez por dia. 

(C) É uma doença inflamatória crônica, com inflamação brônquica como seu aspecto mais importante. 

(D) Fazem diagnósticos diferenciais a doença do refluxo gastroesofágico, imunodeficiências e anel vascular. 
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CONCURSO PÚBLICO 
 

HOSPITAL MADRE TERESA 
 
 

Edital 001/2014 
 
 

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO 
 
 
 

01   13   25   37   49  

02   14   26   38   50  

03   15   27   39   51  

04   16   28   40   52  

05   17   29   41   53  

06   18   30   42   54  

07   19   31   43   55  

08   20   32   44   56  

09   21   33   45   57  

10   22   34   46   58  

11   23   35   47   59  

12   24   36   48   60  
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