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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DO PROGRAMA 

DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS -  Nº 01/2021 

 

Prova Geral – 31 de janeiro de 2021 

 

Nome do Candidato: _____________________________________ CPF: _____________________ 

 

Programa inscrito: ____________________________________ Ass.: ________________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

1. O candidato deverá assinalar apenas uma alternativa para cada 

questão na folha de resposta, com caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta, responsabilizando-se por quaisquer rasuras que provocar. 

 

2. A folha de respostas é única e não será substituída por erro do 

candidato. 

 

3. Não será permitida nenhuma espécie de comunicação entre os 

candidatos, ou mesmo manifestações isoladas, exceto para chamar 

o Fiscal de Prova quando necessário. 

 

4. Não será permitida a consulta de nenhuma espécie de livro, 

revista, folheto ou qualquer compêndio, bem como qualquer 

espécie de anotação ou a utilização de outros meios ilícitos para a 

realização da prova, inclusive tentar visualizar a prova ou o Cartão 

de Respostas de outro candidato. 

 

5. Não será permitido o uso de calculadora, notebook, tablet, 

telefone celular, fone de ouvido, relógio de pulso ou equipamentos 

similares a estes, bem como outros que, a juízo do Fiscal de Prova, 

possam ensejar prejuízos à isonomia entre os candidatos. 

 

6. Não será permitido ao candidato portar arma, fumar ou utilizar-se 

de bebida alcóolica ou substâncias ilegais. 

 

7. Não será permitido ao candidato levantar-se, exceto no momento 

da entrega da prova, sendo que caso necessite utilizar o sanitário, 

deverá solicitar ao Fiscal de Prova, que designará um Auxiliar de 

Coordenação para acompanhá-lo, devendo no percurso manter-se 

em silêncio, podendo antes e depois da entrada no sanitário sofrer 

revista. 

 

 

 

 

 

Clínica Médica 

 

 

Cirurgia Geral 

 

 

Pediatria 

 

 

Ginecologia e 

Obstetrícia 

 

 

Medicina Preventiva 

e Social 
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MEDICINA PREVENTIVA 
 

 

01) Paciente com sorologia para hepatite B (HBV) HbsAg (-), Anti HBs (+), Anti HBc total (-) deve ser 

considerado como: 

 

a) Contato prévio com HBV, curado 

b) Contato prévio com HBV, infecção latente 

c) Vacinado, imunizado contra HBV 

d) Contato prévio com HBV, infecção ativa 

e) Infecção ativa com replicação viral 

 

 

02) No artigo 198 da Constituição Federal de 1988, as ações e serviços públicos de saúde se conformam em 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, regido pelas seguintes diretrizes: 

 

a) Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade 

b) Universalização, equidade e controle social 

c) Municipalização, autonomia e igualdade 

d) Coordenação, racionalidade e intersetorialidade 

e) Nenhuma das alternativas 

 

 

03) De acordo com a Portaria nº 264, de 17 de fevereiro de 2020, a Lista de Notificação Compulsória contempla 

doenças, agravos e eventos de importância para a saúde pública de abrangência nacional em toda a rede de 

saúde pública e privada. Fazem parte desta lista: 

 

a) Febre amarela, anemia falciforme, violência doméstica e/ou outras violências e SARS-CoV 

b) Malária, hipertensão arterial, atendimento antirrábico e SARS-CoV 

c) Dengue, tuberculose, intoxicação exógena 

d) Sarampo, diabetes, eventos adversos pós vacinação e SARS-CoV 

e) Malária, vitiligo, violência doméstica e/ou outras violências e SARS-CoV 

 

 

04) Paciente de 6 anos de idade, é levado à consulta porque sua genitora está em tratamento para tuberculose 

pulmonar já há 3 meses. Trouxe exames realizados, PPD de 12 mm; RX de tórax com condensação discreta 

em base do pulmão direito. No interrogatório, não apresenta nenhum sintoma. A conduta adequada ao caso 

é: 

 

a) Iniciar quimioterapia com isoniazida por 3 meses 

b) Considerar o uso de amoxacilina oral e repetir o RX após 3 dias 

c) Solicitar prova de escarro (BAAR) e tratar caso seja positivo 

d) Repetir o BCG 

e) Iniciar esquema de tratamento para BK 
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05) Em relação à sífilis congênita, o teste sorológico utilizado para o seguimento do paciente é: 

 

a) FTA-Abs/IgG 

b) FTA-Abs/IgM 

c) VDRL 

d) PCR no sangue e líquor 

e) FTA-Abs/IgA 

 

 

06) Quanto à Reforma Sanitária, debatida na 8ª Conferência Nacional de Saúde, é correto afirmar que, dentre os 

problemas identificados no sistema de saúde, medidas para solução, destacaram-se: 

 

a) A criação do SUDS 

b) O conceito ampliado de saúde 

c) A participação popular 

d) Reconhecimento da saúde como dever do Estado e direito a todos 

e) NDA 

 

 

07) A Atenção Básica, disposta na Portaria nº 2.488 do Ministério da Saúde (de 21/10/2011), deve cumprir 

algumas funções para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde, descritas abaixo, 

exceto: 

 

a) Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de 

descentralização e capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre necessária. 

b) Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, utilizando e articulando 

diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo 

c) Coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos singulares, bem como 

acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos das Redes de Atenção à Saúde 

d) Ordenar as redes: ser único ponto de triagem da rede para os casos que serão atendidos nos níveis 

secundário e terciário em saúde, reduzindo atendimentos necessários 

e) NDA 

 

 

08) No que se refere à Conferência Municipal de Saúde, nos termos da Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, 

é correto afirmar que: 

 

a) Será convocada pelo Poder Legislativo 

b) Reunir-se-á a cada dois anos 

c) Será composta por representantes do poder público, prestadores de serviço e trabalhadores de saúde 

d) Deverá propor as diretrizes para a formulação da política municipal de saúde 

e) NDA 

 

 

09) Sobre os níveis de prevenção, avalie as assertivas abaixo: 

 

I) O Objetivo da prevenção primária é limitar a incidência da doença através do controle das causas 

específicas e dos fatores de risco 

II) O objetivo da prevenção secundária é reduzir as consequências mais graves da doença através do 

diagnóstico precoce de tratamento 
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III) O objetivo da prevenção terciária é reduzir a progressão e as complicações de doença já sintomática. 

 

Quais estão corretas? 

 

a) Apenas I 

b) Apenas II 

c) Apenas I e II 

d) Apenas I e III 

e) NDA 

 

 

10) A probabilidade estimada de indivíduos desenvolverem uma dada doença se refere ao conceito da seguinte 

medida epidemiológica: 

a) Incidência 

b) Risco atribuível 

c) Relativo relativo 

d) Diferença de risco 

e) Prevalência 

 

CLÍNICA MÉDICA 

 
11)  Paciente com quadro progressivo de polirradiculopatia ascendente, associada a fraqueza flácida, 

simétrica, com parestesias e com abolição de reflexos tendinosos, de caráter autolimitado, pode 

corresponder a qual das doenças abaixo? 

 

a) Doença de Parkinson; 

b) Coreia de Huntington 

c) Sindrome de Guillain-Barré; 

d) Demência de Alzheimer. 

e) NDA 

 

12)  A contaminação alimentar por toxina que pode resultar com dilatação de pupilas, quadro de 

paralisia simétrica dos pares cranianos e fraqueza descendente, é compatível com qual das 

bactérias abaixo? 

 

a) Neisseria meningitis; 

b) Micobacterium bovis; 

c) Clostridium botulinum; 

d) Bacteroides fragilis. 

e) NDA 
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13)  A Miastenia gravis tem comportamento clínico de doença intermitente, com surtos de fraqueza 

generalizada, ptose palpebral, e pode estar associada a tumor mediastinal (timoma). Do ponto de 

vista etiológico podemos afirmar que? 

 

a) Anticorpo contra receptores mescalínicos da adrenalina na fenda sináptica; 

b) Anticorpo contra receptores nicotínicos da acetilcolina na fenda sináptica; 

c) Anticorpo contra bainha de mielina; 

d) Anticorpo contra endotélio neural. 

e) NDA 

 

 

14) Em um exame de urina, verificamos a presença de cilindros hemáticos e hematúria. Em quais 

quadros abaixo, NÃO devemos encontrá-lo? 

 

a) Calculose renal 

b) Sindrome nefrítica 

c) Hipertensão maligna 

d) Sindrome Nefrótica 

e) NDA 

  

 

15)  Paciente de 55 anos, hipertenso de longa data, evoluiu com fadiga, palidez cutâneo-mucosa, 

edema de membros inferiores, diminuição do volume urinário, hálito urêmico, e chegou com PA 

190x130mmHg, dispneico, com estertores finos em bases pulmonares. Ao exame, descorado 3+/4, 

edema 3+ /4 em membros inferiores. Exames de sangue mostraram creatinina 5.9mg/dl, e 

ultrassom revelou: Rim D de 6 cm, Rim E 7.2 cm. 

O quadro apresenta características de: 

 

a) Lesão renal aguda 

b) Sindrome nefrótica 

c) Insuficiência renal crônica 

d) Sindrome nefrítica 

e) NDA 

 

 

16)  Você está na emergência e chega uma vítima de colisão carro x moto. Masculino 60 anos, 

condutor da moto. Ele apresenta-se sonolento, abre os olhos somente sob dor, fala palavras 

inapropriadas e localiza a dor. Qual a pontuação da Escala de Coma de Glasgow? 

 

a) AO=2   MRV=3  MRM=5     Total = 10 

b) AO=2   MRV=4  MRM=5     Total = 11 

c) AO=3   MRV=2  MRM=4     Total = 9 

d) AO=3   MRV=4  MRM=5     Total = 12 

e) NDA 
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17)  Mulher de 73 anos, dislipidêmica e hipertensa, trabalha como costureira, em uso regular de anti-

hipertensivos e medicação para controle do colesterol, diz que há 6 meses apresenta a sensação de 

dor torácica tipo pontada toda vez que sobe a rua de casa após o trabalho, que distancia 

aproximadamente um quarteirão. Esta dor melhora após cerca de 4h em repouso ao chegar em 

casa, ou com o uso de analgésicos. Qual o diagnóstico mais provável? 

 

a) Infarto agudo do miocárdio 

b) Angina estável 

c) Dor osteoarticular 

d) Angina instável 

e) NDA 

 

 

18)  Paciente foi avaliado pelo médico da USF, detectou lombociatalgia, e foram prescritos 

analgésicos (dipirona) e anti-inflamatórios não esteroidais (diclofenaco sódico) por 7 dias. Dentre 

os possíveis efeitos adversos, qual mais esperado para o caso 

 

a) Hepatite aguda 

b) Rabdomiólise 

c) Confusão mental 

d) Ulcera gástrica  

e) NDA 

 

 

19)  Ainda em relação a lombalgia, qual condição abaixo que o médico deve ter maior atenção ao 

chamado Red Flags? 

 

a) Adulto jovem com obesidade 

b) Mulher com neoplasia de mama 

c) Mulher gestante no terceiro trimestre 

d) Febre há 7 dias, disúria e dor lombar 

e) NDA 

 

 

20)  A osteoartrose é uma doença que acomete a cartilagem articular e o osso subcondral que, 

especialmente em idosos e obesos e tem como características principais? 

 

a) Dor articular, liquido sinovial inflamatório, rangido e crepitação 

b) Dor articular , mobilidade preservada, proliferação óssea das bordas articulares 

c) Rigidez articular, dor intensa, liquido sinovial não inflamatório 

d) Rigidez, rangido, liquido sinovial inflamatório 

e) NDA 
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PEDIATRIA 
 

21)  Lactente de 10 meses iniciou há 2 dias com quadro febril 38,5 a 39ºC, 2 a 3 picos ao dia, sem 

qualquer outro sintoma associado. Mantém bom estado geral, embora com alguma irritabilidade 

durante o período febril. Mantém aceitação parcial da dieta sólida, mas boa aceitação de seio 

materno com boa diurese. No exame físico não foi identificado foco aparente para febre e estava 

em bom estado geral, hidratado, corado e ativo. Calendário vacinal atualizado. A conduta mais 

indicada nesse caso seria: 

 

a) Coleta de hemograma, proteína C reativa, urina 1 e urocultura. 

b) Orientar sintomáticos e retorno em 24 horas se persistência da febre ou piora do estado 

geral. 

c) Iniciar antibiótico para tratamento de bacteremia oculta. 

d) Orientar alta com ivermectina e isolamento social. 

e) Internar para coleta de 2 Hemoculturas pareadas. 

 

 

22)  A crise febril ou convulsão febril é uma condição benigna entre 6 meses e 5 anos de idade. Sobre 

a crise febril, assinale a alternativa falsa: 

 

a) A maioria tem evolução benigna e sua recorrência não está associada com déficit cognitivo. 

b) A punção lombar deve ser realizada em crianças de muita baixa idade (menores que 12 

meses) pois os sinais de infecção do sistema nervoso central nessa faixa etária não são 

confiáveis. 

c) Fatores de risco associados para a recorrência da crise convulsiva febril são: primeira crise 

depois de 24 meses de vida, uso de vacinas com vírus inativados e asma familiar. 

d) No momento da crise, se persistir por mais de 5 minutos, uma boa opção para tratamento 

seria uso do Diazepam. 

e) O risco de desenvolver epilepsia após crise convulsiva febril está mais relacionado à 

predisposição genética do que à história de crise febril. 

 

23)  Durante o pré-natal as gestantes são investigadas quanto a contaminação pelo Treponema 

Pallidum. Quanto a sífilis congênita é incorreto afirmar: 

 

a) A gestante será considerada adequadamente tratada para sífilis na gestação se apresentar 

queda do título do teste não treponêmico em pelo menos duas titulações com término do 

tratamento pelo menos um mês antes do parto. 

b) Se o parceiro de gestante com sífilis não aceitar realizar o tratamento simultâneo com a 

gestante, deve receber a orientação de evitar relações sexuais com a grávida e, assim, a 

puérpera será considerada adequadamente tratada. 

c) Recém-nascido exposto a sífilis é aquele filho cuja mãe recebeu o diagnóstico de sífilis no 

pré-natal e que foi adequadamente tratada. 

d) Recém-nascido com sífilis congênita é aquele filho cuja mãe recebeu o diagnóstico de 

sífilis no pré-natal e que foi inadequadamente tratada ou não foi tratada. 

e) Todos recém-nascidos nascidos de mães com diagnóstico de sífilis durante a gestação, 
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independente do histórico do tratamento materno, deverão realizar teste não treponêmico no 

sangue periférico.  

 

 

24)  Sobre a vacinação contra o sarampo é incorreto afirmar: 

 

a) Em 2018 alguns estados como Amazonas, São Paulo e Roraima apresentaram surtos de 

sarampo em função da baixa cobertura vacinal. 

b) Quimioterapia antineoplásica em curso e transplante de medula recente são 

contraindicações de vacinação contra o sarampo. 

c) As doses de rotina para vacina do sarampo devem ser feitas aos 12 e 15 meses de idade. 

d) A vacina do sarampo na mãe, quando necessária, pode ser realizada no pós-parto imediato 

e a mãe deve ser orientada a manter a amamentação. 

e) Mediante ao surto de sarampo crianças entre 6 a 11 meses devem ser vacinadas e sem 

necessidade de repetir a dose aos 12 meses de idade. 

 

 

25)  Criança de 3 anos é atendida no pronto socorro com queixa de fezes líquidas, aquosas em torno 

de 6 vezes ao dia, com início há 4 dias, associado a quadro febril. Refere também que houve 

vômitos apenas no primeiro dia dos sintomas. A mãe está preocupada pois a diarréia não melhora. 

Não há sinais de desidratação, no momento. A conduta mais adequada para o quadro clínico seria: 

 

a) Dar alta com prescrição de soro de hidratação oral, prescrição de zinco e orientações para 

retorno em caso de apresentar sinais de desidratação. 

b) Solicitar punção venosa e reposição hídrica. 

c) Considerando que se trata de uma diarreia persistente seria adequado suspender 

completamente o leite de vaca e seus derivados, além de fórmulas infantis, pois também 

contém leite de vaca. 

d) Deixar em observação com uma sonda naso-gástrica para iniciar gavagem na unidade de 

saúde.  

e) Prescrever antibiótico adequado para a faixa etária, antiespasmódicos e anti-eméticos e dar 

alta com orientações.  

 

 

26)  Em relação à icterícia neonatal, assinale a correta: 

 

a) É uma manifestação bastante incomum dos recém-nascidos e geralmente tem evolução 

desfavorável e com complicações. 

b) A icterícia fisiológica pode aparecer por volta do segundo ou terceiro dia e desaparecer por 

volta do 10º dia de vida, devido a uma imaturidade hepática. Iniciar precocemente o 

aleitamento materno e aumentar o número de mamadas pode ajudar na resolução do quadro. 

c) A icterícia fisiológica inicia-se antes de 24 horas e sempre vem acompanhada de vômitos e 

letargia. 

d) A icterícia patológica é definida pela elevação da bilirrubina plasmática após as 36 horas de 

vida e sua principal causa é o aumento da massa eritrocitária. 

e) A atresia de vias biliares é a principal causa de hiperbilirrubinemia indireta. 



9 

27)  As pneumonias na infância têm as seguintes características, exceto: 

 

a) Os quadros de pneumonia nos 2 primeiros dias de vida têm como agentes mais comuns os 

vírus, como o sincicial respiratório. 

b) Fatores como idade, estado nutricional, doenças de base e fatores ambientais têm grande 

influência na etiologia das pneumonias. 

c) As pneumonias adquiridas na comunidade têm o Streptococcus pneumoniae como um dos 

principais agentes em todas as faixas etárias, tanto em países desenvolvidos, quanto nos em 

desenvolvimento. 

d) Recentemente, Mycoplasma pneumoniae e Chlamydia pneumoniae têm sido reconhecidos 

como agentes importantes, particularmente em crianças maiores de 4 a 5 anos. 

e) A inclusão da vacinação contra Haemophilus influenzae tipo b no calendário vacinal 

promoveu um grande impacto, com queda importante da frequência de pneumonias e de 

outras infecções por esse agente. 

 

 

28)  Em relação ao leite materno, é correto afirmar: 

 

a) O leite considerado “maduro” só é secretado por volta de 45 dias pós-parto. 

b) O colostro, produzido nos primeiros dias, contém mais lipídeos e menos proteínas do que o 

leite maduro e é pobre em imunoglobulina A. 

c) O leite de mães de recém-nascidos pré-termo tem características iguais ao do leite de mães 

de bebês a termo. 

d) Alguns dos fatores de proteção do leite materno são total ou parcialmente inativados pelo 

calor, razão pela qual o leite humano pasteurizado não tem o mesmo valor biológico do leite 

cru. 

e) Enzimas como amilase e lípase não são encontradas no leite materno. 

 

 

29)  Conforme do desenvolvimento neuropsicomotor habitual, aos 9 meses a criança: 

 

a) Tem interesse em aprender sobre tudo que a cerca, inclusive em contar e reconhecer cores. 

b) Gosta de ajudar a se vestir 

c) Gosta de brincar com a mãe/pai, “estranha” as pessoas de fora e já começa a se arrastar ou 

engatinhar, podendo até tentar pôr-se em pé. 

d) Reconhece-se no espelho fala algumas palavras 

e) Anda com segurança e sobe e desce escadas. 
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30)  De origem multifatorial, a anemia na infância é principalmente ocasionada pela deficiência de 

ferro ou uso de medicações específicas que impeçam ou prejudiquem a sua absorção. Em relação 

à anemia ferropriva, assinale a alternativa correta: 

 

a) Os lactentes e adolescentes não são considerados grupo de risco para anemia ferropriva 

pois têm crescimento desacelerado e têm normalmente dieta rica em ferro. 

b) A suplementação medicamentosa (ferro elementar) profilática deve ser feita em crianças 

nascidas a termo que estejam em aleitamento materno exclusivo a partir dos 3 meses de idade, 

na dose de 1 mg de ferro elementar/kg peso/dia, até 24º mês de vida. 

c) A anemia por deficiência de ferro não se associa a prejuízos no desenvolvimento cognitivo 

e motor da criança. 

d) Somente a partir dos 2 anos, quando os depósitos de ferro adquiridos durante a gestação 

são esgotados, é essencial a orientação e o consumo de uma dieta rica nesse elemento. 

e) Nos casos de anemia confirmada, o tratamento com 2 a 3mg de ferro elementar/Kg de 

peso/dia, por 1 mês, é suficiente. 

 

 

CIRURGIA GERAL 

 
31)  Diante da suspeita de pneumotórax hipertensivo, a melhor conduta é: 

 

a) Confirmar o diagnóstico por meio de radiografia 

b) Realizar punção de alívio 

c) Confirmar o diagnóstico por meio de tomografia computadorizada 

d) Realizar intubação orotraquea, seguida de drenagem de tórax 

e) NDA 

 

 

32)  A chamada tríade letal do trauma é composta por: 

 

a) Hipotermia, acidose e coagulopatia 

b) Hipotensão, acidose e coagulopatia 

c) Hipotermia, alcalose e coagulopatia 

d) Hipotensão, alcalose e coagulopatia 

e) NDA 

 

 

33)  A efetividade da profilaxia antibioótica sistêmica em pacientes cirúrgicos depende principalmente 

de uso de antibiótico 

 

a) Em múltiplas doses, por um curto período 

b) Bactericida 

c) De largo espectro 

d) Antes da cirurgia, na indução anestésica 
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e) No pós-operatório imediato 

 

 

34)  Os tipos de hérnia inguinal mais comuns no homem e na mulher são, respectivamente: 

 

a) Direta e femoral 

b) Indireta e femoral 

c) Direta e indireta 

d) Indireta e direta 

e) Indireta e indireta 

 

 

35)  Homem de 35 anos, 70Kg, sofreu queimadura de segundo grau em 40% de sua superfície 

corporal após explosão de botijão de gás e deu entrada no pronto atendimento 60 minutos depois. 

Qual é o melhor esquema de reidratação venosa desse paciente, de acordo com a fórmula 

Parkland? 

 

a) Lactato de Ringer, 5.600mL/h durante as próximas 8 horas 

b) Lactato de Ringer, 800mL/h durante as próximas 7 horas 

c) Lactato de Ringer, 467mL/h durante as próximas 48 horas 

d) Lactato de Ringer, 800mL/h durante 24 horas 

e) Lactato de Ringer, 500mL/h durante as próximas 8 horas 

 

 

36)  Qual é a principal complicação de colelitíase? 

 

a) Carcinoma da vesícula biliar 

b) Empiema 

c) CAC 

d) Gangrena 

e) NDA 

 

 

37)  O melhor parâmetro para avaliar a hidratação de paciente politrauma com queimadura e em 

reposição volêmica é: 

 

a) Pressão arterial 

b) Saturação pela oximetria de pulso 

c) Índice hematimétrico pelo hemograma 

d) Diuese 

e) NDA 
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38)  Nas primeiras 48 horas de pancreatite aguda biliar, de forma mais eficaz tendo como base o ponto 

de vista fisiopatológico, a abordagem seria: 

 

a) Cirurgia de urgência com realização de colecistectomia 

b) Realização de cpre com papilotomia 

c) Suporte hemodinâmico com hidratação, analgesia e jejum 

d) Duodenotomia para descompressão de via biliar 

e) NDA 

 

 

39)  As principais fases de cicatrização, em ordem de ocorrência, são: 

 

a) Inflamatória, maturação e fibroplasia 

b) Fibroplasia, maturação e inflamatória 

c) Maturação fibroplasia e inflamatória 

d) Inflamatória, fiboplasia e maturação 

e) Maturação, inflamatória e fibroplasia 

 

 

40)  O evento fisiopatológico comum a todos os tipos de choque é: 

 

a) Diminuição do débito cardíaco 

b) Perfusão tecidual inadequada 

c) Alteração de resistência vascular periférica 

d) Hipovolemia 

e) NDA 

 

 

 

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 
 

 

41) ́ Não é contraindicação absoluta (Classe 4 da Organização Mundiaç de Saúde – OMS) ao uso de 

contraceptivo oral combinado: 

 

a) Câncer de mama em uso tamoxifeno 

b) Anemia falciforme  

c) Enxaqueca com aura 

d) Trombose venosa profunda em uso de anticoagulação oral 

e) Tromboembolismo pulmonar com alta hospitalar 
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42)  O sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (LNG) pode ser utilizado como método 

contraceptivo e apresenta eficácia teórica comparável a: 

 

a) Esterilização cirúrgica tubária 

b) Contracepção oral combinada 

c) Contracepção injetável mensal 

d) Contracepção hormonal oral só com progestagênios 

e) Contracepção de emergência 

 

 

43)  O índice de Pearl indica o número de mulheres que: 

 

a) Engravidaram durante 12 meses em uso do método 

b) Engravidaram durante 12 meses em uso do método, em um grupo de 100 mulheres 

c) Não engravidaram usando o método 

d) Não engravidaram usando o método, em um grupo de 100 mulheres 

e) Nenhuma das anteriores 

 

 

44)  Paciente de 30 anos de idade, G3P0A3, todas perdas gestacionais antes de 10 semanas de 

gravidez. Na propedêutica foram evidenciados cariótipo do casal normal, ultrassonografia 

transvaginal sem alterações e anticoagulante lúpico positivo e confirmado após 3 meses. Há 

indicação de iniciar, após o teste positivo de gravidez: 

 

a) Glicocorticoide e progesterona 

b) Ácido acetilsalicílico e heparina 

c) Glicocorticoide e ácido acetilsalicílico 

d) Heparina e glicocorticoide 

e) Somente glicocorticoide injetável 

 

 

45)  Com relação a anticoncepção hormonal não oral, pode-se afirmar que: 

 

a) O implante de etonogestrel pode ser inserido no pós-parto imediato. 

b) O retorno à fertilidade é mediato com todos os métodos hormonais não orais. 

c) A eficácia do implante de etonogestrel é inferior à da esterilização masculina 

d) Os injetáveis mensais são contraindicados para pacientes com cardiopatia valvular 

e) O dispositivo intrauterino hormonal deve ser inserido somente após o fim do puerpério 

 

 

46)  Na gestação, a bacteriuria assintomática: 

 

a) Significa que há colonização bacteriana sem inflamação e, portanto, é inócua 

b) Tem indicação de profilaxia antimicrobiana após o tratamento do segundo episódio 

c) Caracteriza-se por mais de 100.000 leucócitos/ml no exame de urina tipo 1 

d) É tratada com antibióticos orais durante 7 dias 



14 

e) Deve ser tratada somente no terceiro trimestre para evitar infecções neonatal 

 

 

47)  Gestante com lúpus eritematoso sistêmico (LES): 

 

a) Podem manter o tratamento habitual com ciclosporina ou hidroxicloroquina 

b) Não podem usar corticoides em dose imunossupressora se tiverem fatores de risco para 

diabetes gestacional 

c) Têm indicação de resolução de gestação por cesariana com suplementação de corticoide 

intraparto 

d) Anti-inflamatórios não hormonais (AINH) podem ser usados para tratamento dos sintomas 

articulares 

e) Deve-se suspender todas as medicações em uso e somente retomar tratamento em caso de 

início de sintomas sugestivos de atividade da doença 

 

 

48)  Em nulípara de 24 anos de idade, com 32 semanas de gestação, o feto encontra-se em 

apresentação pélvica. O médico deve informar à grávida que: 

 

a) Há indicação de cesariana eletiva 

b) Esse achado é comum nessa idade gestacional 

c) É necessário tentar versão externa imediata 

d) Será necessário tentar versão externa durante o trabalho de parto 

e) Será necessário tentar versão interna durante o trabalho de parto 

 

 

49)  Parturiente com colo médio, anterior, pérvio para 6cm, bolsa íntegra e feto em occípito-direita-

posterior (ODP). Quantos graus deverá rodar essa apresentação para desprendimento em occípito-

púbica? 

 

a) Zero 

b) 45 

c) 90 

d) 135 

e) 35 

 

 

50)  Em relação à maturação do colo uterino com prostaglandinas (PGs) para indução do parto, é 

ERRADO afirmar: 

 

a) São utilizadas as PGs E1 e E2 

b) A PG E1 apresenta, como efeitos colaterais, náuseas, vômitos e hipertermia 

c) A utilização de misoprostol é contraindicada na rotura prematura de membranas 

d) É permitida a associação da ocitocina em trabalho de parto inicialmente induzido com PGs 

e) Uma das grandes vantagens do pessário de dinoprostona é a possibilidade de retira-lo em 

caso de taquissistolia 
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Anote aqui suas respostas para conferir o gabarito 

01 11 21 31 41 

02 12 22 32 42 

03 13 23 33 43 

04 14 24 34 44 

05 15 25 35 45 

06 16 26 36 46 

07 17 27 37 47 

08 18 28 38 48 

09 19 29 39 49 

10 20 30 40 50 

 


