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Homem, 20 anos é levado ao Departamento de Emergência depois que seu 
colega o encontrou em estado semiconsciente. Colega refere que ele queixava-
se de estar se sentindo mal nos últimos 3 dias e reclamava de cefaleia. Nega 
comorbidades. Ao exame Tax 39,4 °C, FC 100 bpm RCR, PA 95x60mmHg, FR 16 
ipm, SatO2 95% de O2 em ar ambiente. Escala de Coma de Glasgow (GCS) é 12/15 
com rigidez de nuca. Erupção purpúrea em membros superiores e inferiores, 
além de sangramento gengival.  O provável diagnóstico é: 
Meningite meningocócica 
Encefalite por herpes 
Meningite pneumocócica 
Meningite asséptica 
 
      
 
Mulher, 64 anos procura hospital com angina, dispneia aos esforços e síncope. 
A doença orovalvar mais provável é: 
Estenose aórtica 
Estenose mitral 
Insuficiência aórtica 
Insuficiência mitral 
 
 
 
Homem, 42 anos, obeso, com queixa de dor na panturrilha direita há 1 semana, 
associada a palpitação e dispneia há 48 horas. Ao exame:  FC 110bpm, PA 
120x60mmHg, FR 32ipm, SatO2 92% em ar ambiente. 
A principal hipótese diagnóstica é: 
Tromboembolismo pulmonar 
Pneumonia Comunitária Grave 
Aneurisma Dissecante de Aorta 
Infarto Agudo do Miocárdio 
 
 
Mulher de 42 anos procura atendimento médico ambulatorial para exame físico 
anual. Ao exame, nota-se aumento do volume do pescoço e, a palpação da 
glândula tireoide, ela está aumentada, lisa, elástica e indolor. A paciente nega 
queixas ou sintomas. São solicitados exames laboratoriais com seguinte 
resultado: T4, T4 livre e T3 são normais, mas o TSH está levemente aumentado. 
O diagnóstico mais provável é: 
Tireoidite de Hashimoto 
Bócio Multinodular 
Câncer de tireoide 
Doença de Graves 



 
 
 
Paciente é vítima de parada cardíaca com ritmo de fibrilação ventricular. 
Conforme a diretriz atual do ACLS (Advanced Cardiac Life Support), após três (3) 
ciclos de desfibrilações sem sucesso de restauração de circulação espontânea, 
incluindo administração de epinefrina, dentre as opções abaixo, o medicamento 
que deve ser administrado é: 
Amiodarona 
Sulfato de magnésio 
Sotalol  
Adenosina 
 
Mulher de 36 anos portadora de HIV é internada com convulsões de início 
recente. Realizou Tomografia de crânio com contraste que demonstrou múltiplas 
lesões cerebrais hipondensas com realce anular associadas a edema 
perilesional. O tratamento mais apropriado para a provável doença é: 
Sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico  
Rifampicina,isoniazida, pirazinamida e etambutol 
Ganciclovir 
Penicilina cristalina 
 
Mulher de 58 anos está na emergência com afasia e paresia em membro 
susperior direito há dez horas. A Tomografia de crânio demonstrou ausência de 
hemorragia intracraniana. Ao exame físico a PA é de 162 x 98 mmHg. A conduta 
mais adequada neste momento é: 
Conduta conservadora e observação clínica 
Normalizar a pressão arterial com betabloqueador 
Internar na UTI para uso contínuo de nitroprussiato de sódio 
Normalizar a pressão arterial com inibidor de enzima conversora de angiotensina (IECA) 
 
 
 
Homem, 65 anos procura emergência com palpitação e dispneia. Ao exame 
físico: ritmo cardíaco regular em 2T, sem sopros. Ausculta pulmonar sem 
alterações. PA: 80 x 50mmHg, FC: 150 bpm. ECG sugestivo de flutter atrial. A 
conduta terapêutica mais apropriada é: 
Cardioversão elétrica sincronizada  
Adenosina 
Beta bloqueador 
Amiodarona 
 
 
Um homem de 70 anos que tem uma prótese valvar aórtica implantada para 
estenose aórtica chega no setor de emergência com enterorragia, sem dor 
abdominal, mas com instabilidade hemodinâmica. Ele usa ácido acetilsalicílico 
(AAS) na dose de 81 mg ao dia. Após ressuscitação volêmica incluindo 
transfusão com concentrado de hemácias o paciente é estabilizado. A conduta 
mais apropriada neste momento é: 
Endoscopia digestiva alta 
Cintilografia com hemácias marcadas 
Angiografia 
Cirurgia imediata 
 



Mulher de 45 anos é hospitalizada por trombose venosa profunda (TVP) recente 
no membro inferior esquerdo. É o seu primeiro episódio de tromboembolismo 
venoso (TEV) e nenhum fator de risco para esta condição é identificado. Após 
tratamento inicial com enoxaparina e varfarina, com o qual obteve melhora 
sintomática significativa, ela recebeu alta hospitalar. A conduta mais apropriada 
a ser tomada na próxima consulta de revisão desta paciente, agendada para uma 
(1) semana é: 
Manter a razão normalizada internacional (RNI ou INR) em valor entre 2,0 e 3,0 
Iniciar pesquisa para neoplasia oculta, incluindo TC (tomografia computadorizada) de 
tórax, abdome e pelve 
Solicitar pesquisa das principais trombofilias hereditárias 
Solicitar novo ecocolor-Doppler do sistema venoso profundo do membro inferior 
esquerdo 
 
 
Paciente do sexo feminino, 31 anos de idade, apresentou desenvolvimento 
recente de obesidade, hirsutismo, amenorreia, fraqueza muscular extrema e 
facilidade de formação de hematomas. O diagnóstico mais provável é: 
Síndrome de Cushing 
Insuficiência adrenal secundária 
Hipertireoidismo 
Hiperaldosteronismo primário 
 
A classificação de Child-Pugh é utilizada em: 
Insuficiência Hepática 
Tumores de estômago 
Tumores do Cólon 
Pancreatite aguda 
 
Vários fatores interferem negativamente no processo de cicatrização das feridas, 
e entre eles estão a radiação ionizante e o diabete mellitus. Dentre a drogas que 
inibem a cicatrização podemos citar: 
Quimioterápicos 
Anti-inflamatórios não esteroides em doses terapêuticas 
Vitamina D em uso regular 
Antibioticoterapia sistêmica venosa 
 
Em pacientes portadores de doença do refluxo gastroesofágico com evidências 
de lesão grave na mucosa esofágica e má resposta à terapia medicamentosa, 
está indicado o tratamento cirúrgico. Caso a motilidade do esôfago, testada 
através de esofagomanometria pré-operatória esteja normal, a técnica mais 
indicada é: 
Fundoplicatura total 
Fundoplicatura posterior 
Fundoplicatura anterior 
Fundoplicatura endoscópica 
 
São causas de derrame pleural exsudativo, EXCETO: 
Cirrose hepática 
Artrite reumatoide 
Empiema 
 Pancreatite 
 



Em pacientes esplenectomizados há um risco de sepse fulminante fatal maior do 
que no resto da população. A bactéria que mais frequentemente causa esta 
complicação é: 
Streptococcus pneumoniae 
Staphylococcus aureus 
Pseudomonas aeruginosa 
Klebsiella pneumoniae 
 
 
 
 
Paciente com 35 anos de idade apresenta emagrecimento de 12 kg no período de 
6 meses. Ao procurar auxílio médico, foi orientado a realizar uma 
ultrassonografia de abdome total, entre outros exames. O laudo mostrou 
somente a presença de linfonodos retroperitoneais, sendo que alguns se 
apresentavam como massa retroperitoneal. O diagnóstico mais provável é: 
Linfoma 
Carcinoma renal de células claras 
Hepatocarcinoma 
Fibrose retroperitoneal 
 
Um dos achados clínicos mais preocupantes em um paciente no pós-operatório 
é o aparecimento de febre, e as complicações respiratórias geralmente cursam 
com este achado. Dentre as complicações respiratórias, a mais comum é a: 
Atelectasia 
Pneumonia 
Sinusite 
Broncoaspiração 
 
Nos anos 1990, surgiu um sistema de classificação de feridas de acordo com o 
grau de contaminação, amplamente utilizada até os dias de hoje. Com base 
nesta classificação, a ferida cirúrgica na gastrectomia subtotal eletiva, para 
ressecção de um câncer gástrico, com uso de grampeadores, sem 
intercorrências, é considerada: 
Limpa-Contaminada 
Limpa 
Contaminada 
Suja 
 
O exame de ultrassonografia direcionado no trauma, conhecido como 
FAST (Focused Assessment for Sonography in Trauma), proporciona um 
diagnóstico rápido. Quando seu resultado for positivo (FAST positivo) em 
paciente com trauma abdominal fechado, estável hemodinamicamente, a 
conduta mais apropriada é: 
Tomografia computadorizada 
Conduta conservadora com observação clínica 
Lavado peritoneal 
Cirurgia 
 
Gestante vai à consulta ambulatorial de rotina.  Ao exame físico apresenta colo 
uterino fechado com sangramento discreto pelo óstio e no exame de sangue 
nível sérico de beta HCG em torno de 300mUI/ ml. A conduta mais apropriada é 
realizar: 
Medidas seriadas de beta HCG 
USG transvaginal, se não identificar o saco gestacional tratar como gestação ectópica 



Considerar como abortamento inevitável, internar para curetagem 
Conduta conservadora. Orientar a paciente a retornar em trinta dias para reavaliação 
 
 
 
Mulher de 23 anos com esquema de vacinação completo para HPV (Papiloma 
Vírus Humano), nuligesta, em exame de Papanicolau, que apresenta lesão 
escamosa de baixo grau (LSIL/NIC I) a abordagem terapêutica mais adequada é: 
QUESTÃO ANULADA 
 
 
Os elementos importantes na avaliação das amenorreias são: 
Anamnese e exame físico, dosagem de beta-HCG e FSH 
Dosagem de 17 alfa-hidroxiprogesterona e USG (ultrassonografia) transvaginal 
Cariótipo e RNM (ressonância nuclear magnética) de sela turca 
Dosagem de FSH e Laparoscopia diagnóstica 
 
Menina de oito anos chega à emergência com relato pelos pais de dor na região 
genital. Colhendo a história junto aos familiares soube que estavam em um 
parque infantil quando ela começou a queixar-se de dor. No exame físico é 
observado pequena lesão contusa e hematoma de moderado tamanho em vulva. 
O diagnóstico mais provável é: 
Trauma por queda a cavaleiro 
Abuso sexual 
Sangramento por puberdade precoce 
Lesão por corpo estranho 
 
Na avaliação clínica e laboratorial de uma adolescente com queixa de dor 
abdominal e massa pélvica palpável pelo abdome devermos sempre: 
Excluir gravidez mesmo que não relate atividade sexual e realizar uma ultrassonografia 
diagnóstica 
Realizar tomografia computadorizada abdominal para excluir apendicite 
Realizar ressonância magnética da pelve 
Colher sorologias paradoenças sexualmente transmissíveis 
 
 
Mulher de 40 anos chega à emergência com queixa de sangramento vaginal 
importante com três dias de evolução. Na anamnese refere atividade sexual 
regular e contracepção por métodos naturais. A conduta mais apropriada é: 
Descartar abortamento em curso e gestação ectópica 
Afastar traumatismo de mucosa decorrente de violência sexual 
Administrar progestágeno para corrigir a disfunção endometrial 
Administrar estrogênio + progestágeno para corrigir a função endometrial 
 
Mulher de 29 anos da entrada na emergência referindo dor intensa abdominal, 
aguda, associada a náusea e vômito de início súbito durante o ato sexual. Não 
apresenta sangramento vaginal. Ao exame clínico abdome doloroso a palpação 
no andar inferior do abdome e massa palpável na região da fossa ilíaca 
esquerda. Realizada a ultrassonografia transvaginal que identifica massa anexial 
volumosa sem vascularização ao colordoppler. A conduta mais apropriada 
nesse caso é: 
Cirúrgica, com eventual preservação do parênquima ovariano e cistectomia quando 
indicado 
Conservadora, com analgesia e antinflamatórios não esteroides 



Conservadora, com prescrição de anticoncepcional oral de alta dose para suprimir o 
estímulo ovariano 
Cirúrgica, com anexectomia total 
 
Em uma gestação normal a principal causa para o surgimento de edema dos 
membros inferiores, varizes vulvares e hemorroidas é a: 
Compressão do útero sobre as veias pélvicas e veia cava inferior 
 
Hiponatremia dilucional da gestação 
Albuminúria e hipoalbuminemia 
Pré-eclampsia grave 
 
Em gestante Rh negativa casada com parceiro Rh positivo é imperativo a 
realização no início do pré-natal de: 
Teste de Coombs indireto 
IgG e IgM para citomegalovirus 
Pesquisa de CD3/CD4 
Marcadores para doenças reumáticas e trombofilia 
 
Mulher de 55 anos  procura atendimento médico com queixa de nódulo na 
mama. A imagem abaixo corresponde a inspeção da mama. O exame 
complementar a ser solicitado e a principal suspeita diagnóstica são: 
Mamografia digital – carcinoma da mama 
Mamografia  -  fibroadenoma 
USG das mamas – tumor filoide 
USG das mamas – cisto simples 
 
Em 10/03/2020, o portal de notícias G1 repercutiu estudo elaborado pelo Núcleo 
Ciência pela Infância (UNIFESP) que discutiu os impactos da Estratégia de 
Saúde da Família no desenvolvimento da primeira infância no Brasil. Entre as 
evidências reunidas na pesquisa, destacam-se os avanços significativos na 
redução da Mortalidade Infantil e Materna entre os municípios com maior 
proporção de população coberta e maior tempo de implantação da Estratégia. 
"Para muitos brasileiros em áreas pobres e rurais, esse foi o primeiro contato 
com o poder público. É quase como uma pequena revolução”, destacou um dos 
líderes da pesquisa. O desenvolvimento de ações de cuidado de forma 
singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, 
aptidões, competências e a confiança necessária para gerir e tomar decisões 
embasadas sobre sua própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais 
efetiva conceitua a seguinte diretriz da Atenção Básica: 
Cuidado Centrado na Pessoa 
Integralidade 
Equidade 
Longitudinalidade do cuidado 
 
O portal de notícias G1, deu destaque em uma reportagem de 10/12/2019 a uma 
crise na Atenção Primária da Cidade do Rio de Janeiro. Segundo a reportagem 
todas as regiões da cidade apresentavam problemas com pontos de paralização 
de profissionais de saúde. “As Clínicas da Família compõem a rede de atenção 
básica. Deveriam fazer o primeiro atendimento à população em casos menos 
graves, mas amanheceram fechadas nesta terça”. Em relação a este destaque da 
reportagem e considerando as diretrizes orientadoras da Atenção Básica, 
podemos afirmar que o trecho “deveriam fazer o primeiro atendimento à 
população em casos menos graves” reforça o conceito da seguinte diretriz: 
Regionalização e Hierarquização 



Integralidade 
Equidade 
Longitudinalidade do Cuidado 
 
Paciente muito idosa (92 anos), feminina, com quadro avançado de Doença de 
Alzheimer, acamada há 3 anos, foi internada no dia 10/08/2020 por infecção 
respiratória grave e choque séptico. Foi submetida a intubação orotraqueal, 
acoplada à ventilação mecânica e iniciada amina vasoativa. Evoluiu com piora 
clínica, deterioração da função renal e aumento da necessidade de aminas, a 
despeito da antibioticoterapia e suporte intensivo instituídos. Familiares e 
equipe assistente optaram por instituição de cuidados de fim de vida, tendo a 
paciente  evoluído a óbito em 14/08/2020. A causa básica que deve ser registrada 
na Declaração de óbito deve ser:    
Doença de Alzheimer 
Pneumonia 
Falência de Múltiplos Órgãos 
Insuficiência Renal Aguda 
 
Chikungunya é uma arbovirose cujo agente etiológico é transmitido pela picada 
de fêmeas infectadas do gênero Aedes. A doença pode evoluir em 3 (três) fases: 
febril ou aguda, pós-aguda e crônica. Alguns pacientes podem apresentar casos 
atípicos e graves da doença, evoluindo para o óbito com ou sem outras doenças 
associadas. Sobre a doença, é CORRETO afirmar que: 
Meningoencefalite, neurite óptica e miocardite podem ser formas atípicas da doença 
A infecção pelo vírus Chikungunya tem efeitos teratogênicos 
Crianças até dois anos constituem o principal grupo de risco para a doença 
A cronificação da doença é rara, atingindo no máximo 10% dos doentes 
 
Sobre a malária é CORRETO afirmar que: 
A mata atlântica é uma das principais áreas de transmissão extra-amazônica 
O homem é apenas um reservatório acidental do plasmodium 
O período de incubação da doença em humanos é de 0 (zero) a 3 (três) dias 
Na região amazônica não há obrigatoriedade de notificação de malária 
 
 
Sobre a Declaração de óbito, é CORRETO afirmar que: 
Quando o médico for o único profissional da cidade, é dele a obrigação de emitir a 
Declaração para qualquer óbito após o exame externo do cadáver 
Se a criança nascer viva e morrer com menos de 60 segundos de vida, não é necessário 
preencher a Declaração de óbito 
É considerada morte materna a morte de uma mulher, ocorrida durante a gestação ou 
até um ano após seu término, mesmo que por causas externas 
A Declaração de Óbito não é parte integrante do ato ou tratamento médico, podendo o 
médico cobrar pela sua emissão 
 
Num município hipotético A, implantado programa de acompanhamento 
multidisciplinar na rede de atenção primária em saúde de pacientes portadores 
de Diabetes Mellitus, com distribuição gratuita de medicamentos espera-se: 
O aumento da prevalência de Diabetes Mellitus 
A diminuição da incidência de Diabetes Mellitus 
O aumento da mortalidade por Diabetes Mellitus 
O aumento da incidência de Diabetes Mellitus 
 



O desenho de estudo epidemiológico no qual o pesquisador introduz um 
esquema profilático ou terapêutico e que os indivíduos são avaliados antes e 
após a administração da droga é chamado de Estudo de: 
Intervenção 
Coorte 
Caso-controle 
Seccional 
 
Sobre a Tuberculose Pulmonar é CORRETO afirmar que: 
Deve ter o caso encerrado por cura o paciente que apresentar duas baciloscopias 
negativas, sendo uma em qualquer mês de acompanhamento e outra ao final do 
tratamento 
Os casos de recidiva após cura não devem ser notificados à Vigilância Epidemiológica 
para evitar duplicidade de registro 
O teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TB) é um teste de amplificação de 
ácidos nucleicos utilizado para acompanhamento do tratamento 
A avaliação de contatos de caso confirmado deve ser restrita aos indivíduos de risco 
como menores de 5 anos, gestantes e maiores de 60 anos 
 
Em 15/07/20, a OMS (Organização Mundial da Saúde) e o UNICEF (Fundo das 
Nações Unidas para a Infância) emitiram alerta sobre a queda das coberturas 
vacinais nos países mais duramente afetados pela pandemia da Covid19. O 
Brasil foi citado como o país com um dos maiores índice de regressão nos 
últimos 5 anos. Neste alerta, a OMS avaliou o desempenho da cobertura vacinal 
universal para difteria, tétano e coqueluche em crianças até 01 ano de idade. 
Considerando o atual calendário de vacinação preconizado pelo Programa 
Nacional de Imunização (PNI), o esquema básico para vacinação contra difteria, 
tétano e coqueluche recomendado para crianças menores de 01 ano de idade é 
de: 
3 doses 
2 doses 
Dose ao nascer 
Dose única 
 
 
 
Classicamente, o diagnóstico da Doença de Kawasaki é baseado na presença de 
febre com duração de cinco ou mais dias, associada a quatro ou mais de cinco 
principais critérios. Entre as opções abaixo, aquela que apresenta quatro dos 
critérios principais é: 
Edema de mãos e pés, hiperemia da conjuntiva ocular, exantema, alterações da 
cavidade oral 
Descamação palmo-plantar, esplenomegalia, adenomegalia cervical, petéquias 
Descamação peri-ungueal, adenomegalia, hepatomegalia, artralgia 
Exantema polimorfo, aneurisma coronariano, esplenomegalia, icterícia 
 
 
A acrodermatite enteropática é um distúrbio causado pela deficiência de: 
Zinco 
Magnésio 
Ferro 
Vitamina C 
 



A vacina tríplice viral é uma vacina que contém vírus vivos atenuados de 
sarampo, rubéola e caxumba. Em relação à caxumba, o objetivo principal da 
vacina na infância é proteger contra: 
Meningite 
Ooforite 
Orquite 
Artrite 
 
Dentre as cardiopatias congênitas abaixo, a única em que a crise hipoxêmica 
NÃO ocorre como complicação é: 
Comunicação interatrial 
Tetralogia de Fallot 
Atresia pulmonar 
Atresia tricúspide 
 
RN a termo, no terceiro dia de vida, nascido de parto vaginal em ambiente 
domiciliar, foi levado à emergência pediátrica devido a um sangramento em 
moderada quantidade no coto umbilical. Mãe refere que o RN recebeu cuidados 
apenas da família e da vizinha “parteira” após nascer, mas relata que ele estava 
ativo e mamando bem ao seio materno. Ao exame, encontrava-se com boa 
atividade e sinais vitais normais. A hipótese diagnóstica mais adequada é: 
Doença hemorrágica do recém-nascido 
Doença de Von Willebrand 
Síndrome de Bernard-Soulier 
Deficiência do fator XIII 
 
A vacina contra-indicada para administração no paciente com imunodeficiência, 
pelo fato de possuir componente vivo atenuado é a vacina para: 
Varicela 
Hepatite B 
Tétano  
Vacina DPT de células inteiras 
 
O fator de risco para desenvolvimento de edema cerebral em crianças e 
adolescentes em tratamento por cetoacidose diabética é: 
Administração de bicarbonato de sódio 
Idade inferior a 5 anos 
Hipoosmolaridade plasmática à admissão 
Hiperglicemia > 500 mg/dL à admissão 
 
Paciente de 5 anos de idade, sexo masculino, apresenta episódios recorrentes 
de hematúria macroscópica, principalmente quando em vigência de Infecções de 
vias aéreas superiores. O diagnóstico mais provável é: 
Doença de Berger 
Síndrome de Alport 
Púrpura de Henoch- Schonlein 
Glomerulonefrite difusa aguda 
 
Lactente de 18 meses do sexo masculino,  chega à emergência pediátrica 
acompanhado de seu pai, apresentando quadro de dor intensa à mobilização do 
cotovelo direito. O pai informa que a dor surgiu subitamente, após a criança ser 
erguida pelo antebraço. Essa condição clínica é decorrente de: 
Subluxação da cabeça do rádio 
Hemorragia intra-articular 
Ruptura do ligamento anular 



Fratura em galho verde da ulna 
 
Paciente de sete anos de idade, sexo feminino, apresentou exantema em face 
com lesões maculopapulares que confluíram para as regiões malares. Dois dias 
depois, o quadro evoluiu com exantema em membros superiores e inferiores de 
aspecto rendilhado e, passadas duas semanas, ocorreu novo episódio 
exantemático após exposição ao sol. No momento, o paciente está afebril e 
relatando artralgia. O diagnóstico mais provável neste caso é: 
Eritema infeccioso 
Roséola 
  
Rubéola 
Mononucleose infecciosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


