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  Este Caderno de Prova contém questões de carater genérico, com 60 (sessenta) questões objetivas de 
multipla escolha, abordando conteúdos das áreas de Clínica Médica, de Cirurgia Geral, de Ginecologia 
e Obstetrícia, de Pediatria e de Medicina Preventiva e Social (Saúde Coletiva e Medicina Geral de 
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  Antes de iniciar a Prova, confira a sequência das páginas e da numeração das questões do seu Caderno 
de Prova. Se identificar qualquer equívoco, informe imediatamente ao aplicador de prova.

 Para responder corretamente a essa Prova leia atentamente as orientações de cada questão.

 Utilize caneta de tinta preta, fabricada em material transparente. 

 As respostas das questões objetivas de multípla escolha devem ser registradas na Folha de Respostas 
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 Cada questão objetiva de multípla escolha só admite uma alternativa correta. 

 Assine no espaço próprio da Folha de Respostas. Folha de Respostas identificada fora desse espaço, 
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em sala de prova de uma hora e trinta minutos. A saída da sala de prova com o Caderno de Prova só será 
permitida nos quinze minutos finais do período de realização da prova.

 Ao concluir sua Prova, sinalize para o aplicador de prova, aguarde para entregar a Folha de Respostas, 
cumprindo os procedimentos por ele recomendados.



CEREM ALAGOAS - PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2022 - PROVA GENÉRICA 1

Considerando a classificação do acidente em relação à raiva, é correto afirmar:

A) O acidente é considerado leve por ter atingido um membro.

B) O acidente é considerado grave por ter sido  causado por mamífero silvestre.

C) O acidente é considerado leve por ser superficial e o animal ser observável.

D) O acidente é considerado grave por tratar-se de ferimento em membro superior.

Situação-Problema: Questões de 1 a 3

Em relação à profilaxia de raiva, pode ser afirmar:

A) É obrigatória profilaxia com vacinas e imunoglobulina antirrábica ou soro antirrábico.

B) É necessária profilaxia com esquema vacinal, que pode ser suspenso após observação do animal por 10 dias.

C) Como o animal é passível de observação, e sem sinais sugestivos de raiva, não  há necessidade de  profilaxia.

D) A profilaxia deve ser mantida, independentemente do resultado negativo na análise laboratorial do animal.

  Mulher, 20 anos de idade, estudante de veterinária, procura pronto-atendimento após mordedura de 
mico (sagui de tufo branco, com nome científico Callithrix jacchus), há 4 horas. Refere que o animal está em 
cativeiro, podendo ser observado, e aparentemente está saudável. Nega comorbidades. Ao exame, apresenta 
pequeno ferimento cortocontuso superficial em braço direito, sem outras alterações.

 Diante do caso,

Em relação à conduta mais adequada, é correto afirmar:

A) A mordedura do animal pode transmitir alguns tipos de herpes, sendo indicada medicação antiviral.

B) Deve-se utilizar solução alcoólica na limpeza da lesão, para evitar infecção secundária.

C) Como a paciente é estudante de veterinária, deverá receber vacina antirrábica anualmente.

D) A notificação compulsória é desnecessária, sendo obrigatória se for animal sintomático para raiva.

PROVA COM QUESTÕES OBJETIVAS
Questões de 1 a 60

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de RespostasInstrução
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Considerando os critérios internacionais mais utilizados 
para o diagnóstico mais provável, é correto afirmar:

A) O acometimento de grandes articulações, como o 
punho, pontua menos.

B) A presença do fator reumatoide é imprescindível para 
o diagnóstico.

C) Para confirmação diagnóstica, é necessária a 
evidência de deformidade articular.

D) A duração dos sintomas precisa ser de, no mínimo, 
seis semanas.

A fisiopatologia mais importante do diagnóstico mais 
provável envolve:

A) Sinovite crônica.

B) Entesite crônica.

C) Osteíte crônica.

D) Capsulite crônica.

Segundo o protocolo do Sistema Único de Saúde, SUS, a 
medicação de primeira linha, a ser oferecida, é:

A) Prednisolona.

B) Metotrexate.

C) Hidroxicloroquina.

D) Adalimumabe.

  Mulher, 50 anos de idade, procura 
atendimento ambulatorial por dores em 
articulações das mãos. As dores foram iniciadas  
há 8 meses e são acompanhadas de rigidez 
matinal. De antecedentes, refere hipotireoidismo, 
em uso de levotiroxina. Ao exame físico, sinais 
vitais e ausculta sem alterações. Notam-se edema 
e dor à movimentação passiva das articulações 
interfalangianas proximais em ambas as mãos, 
inclusive dos polegares, além de punhos. Realizado 
fator reumatoide, reagente. 

 Frente ao caso, 

Em relação ao diagnóstico, pode-se afirmar que

A) o mais provável é tratar-se de dislipidemia secundária.

B) os xantomas em tendão calcâneo são sinais 
patognomônicos de dislipidemia primária.

C) apesar da dislipidemia, a paciente apresenta baixo 
risco cardiovascular devido ao HDL elevado.

D) a paciente possui critérios suficientes para o 
diagnóstico de hipercolesterolemia familiar.

Situação-Problema: Questões de 7 a 9

Em relação à conduta terapêutica farmacológica, deve-se 
iniciar o tratamento, preferencialmente, com

A) sinvastatina, em dose máxima.

B) rosuvastatina ou atorvastatina.

C) pitavastatina ou pravastatina.

D) sinvastatina associada à ezetimibe.

Em relação à conduta não farmacológica, pode se afirmar 
que 

A) o cateterismo cardíaco deve ser realizado devido ao 
alto risco cardiovascular.

B) a avaliação cardiovascular complementar é 
dispensável por se tratar de paciente jovem.

C) o xantoma tendinoso, geralmente, é doloroso, 
devendo ser realizada excisão cirúrgica.

D) os familiares de primeiro grau, da paciente, devem 
ser rastreados com perfil lipídico.

  Mulher, 27 anos de idade, comparece à 
Unidade Básica de Saúde, UBS, para consulta 
de rotina, sem queixas. Nega comorbidades 
conhecidas, tabagismo ou etilismo. Pratica 
caminhadas 3 vezes na semana, de uma hora. De 
antecedentes familiares, diz que o pai faleceu de 
infarto aos 49 anos. Ao exame físico, observam-se 

 xantomas em tendão calcâneo bilateralmente, 
sem outras alterações. IMC: 24kg/m². Realizados 
exames laboratoriais, com colesterol total de 
385mg/dL, HDL: 86mg/dL, LDL: 262mg/dL e 
triglicérides: 92mg/dL.

 Diante do quadro, 

Situação-Problema: Questões de 4 a 6
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Considerando os fatores relacionados ao diagnóstico atual, pode-se afirmar que, provavelmente, a paciente apresentou 

A) piodermite por S. aureus, há 6 semanas.

B) piodermite por S. pyogenes, há 6 semanas.

C) faringite por S. aureus, há 6 semanas.

D) faringite por S. pyogenes, há 6 semanas.

Situação-Problema: Questões de 10 a 12  

Há indicação de biópsia renal, caso a paciente apresente, por mais de uma semana,

A) Insuficiência renal aguda. B) Proteinúria nefrótica. C) Oligúria. D) Hematúria.

Em relação à conduta terapêutica, é correto afirmar:

A) Antibioticoterapia é a melhor escolha para resolução do quadro renal.

B) Diuréticos de alça são contraindicados devido à disfunção renal.

C) É recomendada restrição hídrica e dieta hipossódica.

D) Os betabloqueadores são os anti-hipertensivos de escolha.

  Adolescente, sexo feminino, 16 anos de idade, dá entrada no pronto-socorro queixando-se de 
hematúria, há cerca de 6 dias. Fez uso de fosfomicina por conta própria, sem melhora. Nega disúria, dor 
lombar ou febre. Nega comorbidades. Ao exame, apresenta FC: 90bpm, PA: 152x92mmHg. Observa-se 
edema periorbitário bilateral e edema em membros inferiores, sem outros achados. Realizados exames, com 

 Hb: 10,5g/dL, leucócitos: 11mil/mm³, plaquetas 170mil/mm³, Na: 140mEq/L, K: 3,8mEq/L, Cr: 1,6g/dL, 
Ur: 75mg/dL. Sumário de urina com hematúria: 3+/3, proteinúria: 2+/3. ASLO: 1000UI/mL (VR <200).

 Diante dos dados clínicos apresentados,

Com relação ao estresse cirúrgico, diversos hormônios atuam e regulam a resposta do organismo. Indique, dentre estes,  
o hormônio responsável por promover a retenção hídrica que gera o edema:

A) Glucagon. B) Aldosterona. C) Cortisol. D) Catecolaminas.

Diante do relato, indique a medida que reduz o efeito da resposta metabólica ao trauma cirúrgico.

A) Utilizar afastadores.

B) Administrar antibióticos via oral.

C) Utilizar sonda nasogástrica.

D) Administrar líquidos com carboidratos no pré-operatório.

  Paciente foi submetido à cirurgia de colectomia total, ampliada para ressecção de tumor de cólon 
direito. A cirurgia teve duração de três horas e extravasamento de conteúdo fecal para cavidade abdominal. 
No pós-operatório em UTI desenvolveu edema em membros inferiores bilateral e bolsa escrotal.

Determine o grau de contaminação nessa cirurgia.

A) Limpa.

B) Potencialmente contaminada. 

C) Contaminada.

D) Infectada.

Situação-Problema: Questões de 13 a 15
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Com base no processo de cicatrização de feridas, é correto 
afirmar:

A) Na fase inflamatória há uma preponderância 
de macrófagos e ocorre uma diminuição da 
permeabilidade vascular.

B) A ferida é considerada crônica quando não cicatriza 
totalmente, após percorrido um período de 3 meses.

C) A imunossupressão, a hipertensão, o tabagismo, o 
diabetes e o uso crônico de corticóides interferem no 
processo de cicatrização.

D) Ao final do processo de cicatrização, a força tênsil 
máxima atingida pela área da cicatriz é de 60% do 
normal.

Com relação ao tipo de ferida encontrada, trata-se de:

A) Úlcera por pressão.

B) Úlcera venosa.

C) Úlcera de Marjolin.

D) Úlcera isquêmica.

Um dos pilares para o adequado tratamento desta lesão 
é fazer

A) antibiótico tópico.

B) ressecção completa com margens de segurança.

C) debridamento.

D) antiagregante plaquetário.

  Paciente, sexo masculino, 67 anos de 
idade, está acamado devido a quadro de Alzheimer 
progessivo. É diabético, hipertenso e ex-tabagista. 
Vinha sendo cuidado em casa pela família e 
cuidadores, mas foi internado devido a quadro 
de covid, há 20 dias. A enfermagem sinaliza o 
aparecimento de lesão ulcerada em nádega direita, 
com fundo róseo e áreas amareladas; secreção 
serosa e hiperemia em bordas associada à zona 
escurecida.

Diante do caso, indique a manobra utilizada nesse exame 
físico.

A) Lapinsk.

B) Dunphy.

C) Blumberg.

D) Valsalva.

Indique a estrutura importante para a fixação da tela de 
polipropileno, quando utilizada a técnica de Lichtenstein.

A) Tendão conjunto.

B) Ligamento lacunar.

C) Ligamento de Cooper.

D) Anel inguinal interno.

Indique a técnica utilizada para a correção da hérnia 
femoral do paciente.

A) Bassini.

B) Shouldice.

C) McVay.

D) Mayo.

 
  Paciente, sexo masculino, 60 anos de 
idade, refere dor em região testicular há vários 
meses. A dor piora ao fazer esforço físico, como 
agachar. Refere que melhora ao deitar. Sua esposa 
percebeu que o lado onde sente dor (direito) está 
com um volume maior que o esquerdo. Procurou 
um médico para avaliação que, ao fazer  o exame 
físico completo com o paciente deitado e em pé, 
notou abaulamento em região inguino-escrotal ao 
solicitar que tossisse. 

Situação-Problema: Questões de 16 a 18 Situação-Problema: Questões de 19 a 21
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Com base nos dados apresentados, indique o diagnóstico 
para esse caso.

A) Hemotórax.

B) Pneumotórax hipertensivo.

C) Pneumotórax simples.

D) Tórax instável.

Diante do quadro, especifique a conduta imediata a ser 
adotada:

A) Punção no 2º espaço intercostal anterior, na linha 
clavicular média.

B) Intubação orotraqueal.

C) Drenagem torácica no 5º espaço intercostal, na linha 
axilar média.

D) Punção no 7º espaço intercostal posterior, abaixo da 
escápula.

Considerando que o paciente já está no 5º dia de 
internação com dreno de tórax em selo d’água, que está 
não oscilante, com débito de 25mL/dia, não borbulhante, e 
que a radiografia de tórax mostra dreno dobrado na base, 
com pulmão expandido, a conduta neste momento é:

A) Trocar o dreno de tórax.

B) Retirar o dreno de tórax.

C) Instalar pressão negativa.

D) Realizar abordagem cirúrgica.

  Paciente, 46 anos de idade, sexo masculino, 
foi vítima de atropelamento em via pública. Atendido 
pelo SAMU apresentava-se dispnéico, taquicárdico, 
hipotenso e com dificuldade de fala. À ausculta, 
foi percebido murmúrio vesicular abolido em 
hemitórax direito, com timpanismo à percussão, 
além de perceptível fratura de arco costal à palpação 
e ingurgitamento das veias jugulares.

Situação-Problema: Questões de 22 a 24

O estágio da doença e a proposição de tratamento, de 
acordo com a Classificação de Monif:

A) Estágio 1, tratamento ambulatorial.

B) Estágio 2, tratamento ambulatorial.

C) Estágio 3, tratamento hospitalar.

D) Estágio 4, tratamento hospitalar.

Os critérios maiores da Doença Inflamatória Pélvica, 
presentes no caso:

A) Taquicardia, febre e secreção vaginal. 

B) Febre, secreção vaginal e dor à mobilização do colo.

C) Dor à mobilização do colo e  anexos, além de dor à 
palpação de abdome.

D) Dor à mobilização do colo e anexos, além de febre.

Os critérios menores da Doença Inflamatória Pélvica, 
observados no caso clínico:

A) Febre e secreção vaginal. 

B) Febre e dor à mobilização do colo.

C) Dor à mobilização do colo e anexos.

D) Secreção vaginal e dor à palpação abdominal.

  Mulher, 32 anos de idade, vem à Urgência 
com dor em baixo ventre há 4 dias. Há 6 horas 
aferiu a temperatura e estava 38,2°C. Primigesta 
com parto normal há 3 anos. Namorado fixo há 
um mês. Nega cirurgias prévias ou comorbidades. 
Nega disúria, vômitos ou diarreia. Como método 
contraceptivo faz uso de pílula. Nega uso de 
condom. Ao exame físico: corada, hidratada, 
anictérica e acianótica. PA: 100x60mmHg. 

 FC: 108bpm. FR: 16ipm. Ausculta torárica e 
abdominal sem alterações. Dor à palpação em 
hipogástrio, porém sem piora à descompressão 
brusca. Exame especular: secreção vaginal de 
odor fétido, amarelada. Toque vaginal: dor à 
mobilização do colo e palpação de anexos. 

 Diante desse caso clínico, indique:

Situação-Problema: Questões de 25 a 27
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Diante do caso, identifique o tumor ovariano mais provável:

A) Fibroma.

B) Disgerminoma.

C) Carcinoma seroso.

D) Carcinoma endometrioide.

Indique o diagnóstico sindrômico mais provável para o 
caso:

A) Síndrome Carcinoide.

B) Síndrome de Meigs.

C) Síndrome de Cushing.

D) Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis.

Especifique a conduta inicial que deve ser adotada nesse 
caso, considerando a principal hipótese diagnóstica:

A) Quimioterapia.

B) Salpingooforectomia esquerda.

C) Salpingooforectomia bilateral, histerectomia e 
citorredução ótima.

D) Salpingooforectomia bilateral seguido de 
quimioterapia.

  Mulher, 72 anos de idade, hipertensa e 
com obesidade grau 1, vem, há um mês, referindo 
aumento do volume abdominal e dispneia leve. 
Realizou ultrassonografia pélvica que evidenciou 
lesão sólida em ovário esquerdo, hipoecóica, bem 
delimitada, sem fluxo ao Doppler, de 2,0cm, com 
sombra acústica posterior; presença de grande 
volume de líquido livre em cavidade. Exame de 
imagem evidenciou derrame pleural. Nega perda 
ponderal. Feito estudo de CA-125 que veio em 
baixos níveis.

Identifique os parâmetros para a interpretação de uma 
cardiotocografia:

A) Frequência cardíaca basal, variabilidade da 
frequência cardíaca, contrações uterinas e presença 
de desacelerações.

B) Frequência cardíaca, movimentação fetal, contrações 
e acelerações.

C) Linha de base, movimentação fetal, tônus uterino e 
desacelerações.

D) Tônus fetal, movimentação fetal, frequência cardíaca 
basal fetal e materna.

Indique a principal suspeita diagnóstica do caso:

A) Desaceleração precoce tipo 1.

B) Descolamento prematuro de placenta.

C) Prolapso de cordão umbilical.

D) Procidência de cordão umbilical.

Confirmada, em toque vaginal, a principal suspeita 
diagnóstica, indique a conduta nesse momento:

A) Retirar imediatamente a mão do toque vaginal e seguir 
para cesariana.

B) Manter a mão no toque vaginal e encaminhar a 
paciente com urgência para interrupção da gestação 
por cesárea.

C) Encaminhar a paciente para ultrassonografia para 
avaliação de perfil biofísico fetal.

D) Modificar o decúbito, ofertar glicose e reavaliar o ritmo 
cardíaco fetal.

  
  Jovem, 25 anos de idade, gestante de 35 
semanas, sem comorbidades, primigesta, vem ao 
pronto-atendimento da maternidade com queixa 
de dor abdominal a cada 3 minutos. Nega febre ou 
perda de líquido por via vaginal. Ao exame: abdome 
com tônus uterino preservado, dinâmica uterina 
presente, rítmica e de moderada intensidade, 
a cada 3 minutos, com duração de 40 segundos 
cada contração. Altura uterina: 32cm. Batimentos 
cardíacos fetais: 144bpm em quadrante inferior 
esquerdo. Toque vaginal: 4cm de dilatação, 
bolsa íntegra, polo cefálico ainda alto. Paciente 
encaminhada para realização de cardiotocografia, 
tendo, no meio do exame, evoluido com ruptura 
de bolsa e perda de líquido amniótico via vaginal; 
com desaceleração importante dos batimentos 
cardiofetais.

Situação-Problema: Questões de 28 a 30 Situação-Problema: Questões de 31 a 33
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Diante desse caso, indique a conduta inicial a ser adotada:
A) Realizar a supressão da lactação com medicamento.
B) Realizar a inibição da lactação com medicamento.
C) Afastar o recém-nascido da mãe para que não ocorra a amamentação, e realizar conduta expectante.
D) Realizar enfaixamento mamário e conduta expectante.

Em mães que já estão produzindo leite, e necessitam cessar a produção, a posologia utilizada da cabergolina é:

A) 0,25mg, via oral, a cada 12 horas por 2 dias.

B) 1,0mg, via oral, dose única.

C) 0,5mg, via oral, a cada 8 horas por 7 dias.

D) 0,5mg, via oral, uma vez ao dia por 14 dias.

Identifique o mecanismo de ação da cabergolina:

A) Agonista da dopamina.

B) Antagonista da dopamina.

C) Antagonista de GnRH.

D) Inibidor da produção de ocitocina.

  Jovem, primípara, acaba de evoluir com parto normal e recebe notícia, durante internação, que está 
com sorologia positiva para HIV, motivo pelo qual não poderá amamentar. A paciente ainda não começou a 
produzir colostro.

Situação Problema: Questões de 34 a 36

  Menino nascido a termo há 20 dias, com peso adequado para a idade gestacional, sem intercorrências 
no parto ou na gestação, é levado à UBS com quadro de icterícia há 4 dias, que tem aumentado de 
intensidade. Foi observada alteração na coloração das fezes e da urina. O bebê está em aleitamento materno 
exclusivo. No momento está ativo e afebril; acianótico; descorado +/IV; ictérico +++/IV; auscultas cardiáca 
e respiratória sem anormalidades; fígado palpável a 1,5cm do rebordo costal direito, com superfície lisa, 
consistência endurecida; baço palpável a 1,5cm do rebordo costal esquerdo, endurecido. Sem outras 
alterações ao exame segmentar.

Diante do quadro clínico, indique o diagnóstico provável para esse bebê.

A) Icterícia fisiológica.

B) Hepatite neonatal.

C) Colestase neonatal.

D) Icterícia do leite materno.

Indique a conduta imediata para esse caso. 

A) Orientar banhos de sol.

B) Administrar Interferon alfa.

C) Suspender o leite materno.

D) Encaminhar para especialista. 

Identifique entre as causas listadas a seguir, aquelas que se apresentam como provocadoras da hiperbilirrubinemia direta 
no recém-nascido.

I) Fisiológica. II) Hiperesplenismo. III) Doença hepática. IV) Doença das vias biliares.

A alternativa que apresenta a resposta correta é:

A) I, II e III B) I, II e IV C) I, III e IV D) II, III e IV

Situação Problema: Questões de 37 a 39
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Diante do quadro descrito, indique a principal suspeita 
diagnóstica.

A) Doença metabólica primária.

B) Síndrome do intestino irritável.

C) Alergia à proteína do leite de vaca.

D) Gastrite por refluxo gastroesofágico.

A conduta diagnóstica adequada, nessa situação, é:

A) Solicitar manometria esofágica.

B) Realizar teste de provocação oral.

C) Solicitar RAST para leite de vaca.

D) Solicitar endoscopia digestiva alta.

A conduta terapêutica imediata, mais adequada, no caso 
descrito, é:

A) Substituir leite materno por fórmula de aminoácidos. 

B) Substituir leite materno por fórmula de soja.

C) Suspender derivados do leite na dieta materna.

D) Prescrever probiótico e manter o aleitamento materno 
como está.

  Menina, 2 meses de idade, nascida a termo 
com peso: 3.200g e comprimento: 49cm, usando 
apenas leite materno, sugando adequadamente, 
é levada à UBS com relato de cólicas e diarreia, 
além de regurgitações esparsas. Ao exame, peso: 
4.000g; comprimento: 54cm. Está ativa, em bom 
estado geral, hidratada, eupneica, afebril, corada. 
Observam-se algumas manchas avermelhadas 
na pele, principalmente em face e dobras. A mãe 
informa que ficam mais claras após o banho.

Situação Problema: Questões de 40 a 42

  Menino, 8 anos de idade, é trazido pela 
genitora ao ambulatório com queixa de lesões de 
pele e dor leve em articulações. Relata que, há 
aproximadamente uma semana, apresentou febre, 
cefaleia, coriza e adinamia. As lesões de pele, por vezes 
clareiam e retornam; e são pouco pruriginosas. A 
genitora informa que o menor é falcêmico. Ao exame, 
está hipoativo, afebril, hipocorado ++/IV. Observa-se 

 rubor facial, concentrado nas bochechas, e 
exantema macular, de aspecto rendilhado, 
em membros, poupando regiões plantares e 
palmares.  

Com base nas informações apresentadas, indique o 
diagnóstico para essa criança.

A) Sarampo.

B) Rubéola.

C) Eritema infeccioso.

D) Artrite reumatoide juvenil.

Indique o agente etiológico que corrobora o diagnóstico do 
paciente.

A) Parvovírus.

B) Morbillivírus.

C) Herpesvírus.

D) Streptococos.

Diante do caso, indique a possível complicação decorrente 
dessa doença.

A) Febre reumática.

B) Aplasia medular.

C) Encefalite.

D) Mielite.

Situação Problema: Questões de 43 a 45
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Situação Problema: Questões de 46 a 48

  Menina, 3 anos de idade, é trazida à UPA 
com história de inapetência, coriza e febre baixa 
há uma semana, passando a apresentar tosse 
seca. A febre aumentou de intensidade e a tosse 
tornou-se produtiva há, aproximadamente, 4 dias. 
No momento, encontra-se hipoativa, em regular 
estado geral. Temperatura: 38,6°C, FR: 125ipm, 
com tiragem intercostal. À ausculta mostra roncos 
e crépitos disseminados. Sem outros achados 
anormais ao exame segmentar.

Indique o agente etiológico mais provável do quadro atual:

A) Adenovírus.

B) Haemophilus influenzae.

C) Vírus Sincicial respiratório.

D) Streptococcus pneumoniae.

Sobre o uso de radiografía de tórax em crianças, em 
situações como a descrita, pode-se afirmar:

A) É imprescindível para indicar hospitalização. 

B) É imprescindível para iniciar o tratamento específico.

C) Fornece indícios sobre a etiologia do processo.

D) É inespecífica e demanda mais exames para 
tratamento.

Considere os elementos fisiopatológicos apresentados 
e identifique os que atuam modificando o processo de 
evolução do quadro dessa criança:

I) Aumento da secreção brônquica.

II) Aumento da atividade ciliar.

III) Alteração na produção de anticorpos.

IV) Redução da ação bactericida dos macrófagos 
alveolares.

Indique a alternativa que contém as respostas corretas.

A) I, II e III

B) I, II e IV

C) I, III e IV

D) II, III e IV

Situação Problema: Questões de 49 a 51

  Município da zona norte de Sergipe, 
desprovido de hospital regional, costuma mandar 
pacientes, em transporte coletivo, para serem 
atendidos em Arapiraca. Uma parte desses 
pacientes necessita de atendimento ambulatorial 
especializado; outros têm complexidade que indica 
internamento hospitalar. O financiamento desses 
atendimentos no SUS implica em definições 
complexas e inter articuladas, já que cada 
município recebe financiamento proporcional à 
sua população adstrita. 

Considerando o Plano Diretor Regional, expresso no 
Pacto pela Saúde de 2006, os critérios para definição de 
Região de Saúde devem contemplar:

A) Proximidade geográfica, com  localização dentro da 
mesma unidade federativa. 

B) Ausência, significativa, de migração populacional ou 
de profissionais de saúde.

C) Resolutividade para assistência na Atenção Básica e 
de Média complexidade.

D) Densidade tecnológica capaz de garantir 
resolutividade de alta complexidade.

Indique a instância de gestão responsável pela definição 
de repasse de recursos e rearranjos tecnológicos na 
situação descrita:

A) Conselho Nacional dos Secretários Municipais de 
Saúde (CONASEMS).

B) Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de 
Saúde (CONASS).

C) Comissão Interestadual bipartite. 

D) Ministério da Saúde. 

Indique os Princípios Gerais que permitem a solução 
do impasse descrito no caso, a partir da pactuação dos 
gestores locais:

A) Princípio da Regionalização e da Equidade. 

B) Princípio da Territorialização e da Participação .

C) Princípio da Descentralização e da Regionalização . 

D) Princípio da Universalidade e da Territorialização . 
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Situação Problema: Questões de 52 a 54

  Homem, 63 anos de idade, internado 
em hospital privado com quadro de leucemia 
mielocítica avançada, não responsiva ao 
tratamento disponível, verificou, na internet, que 
havia um novo tratamento, ainda sem eficácia 
científicamente comprovada, nos Estados Unidos. 
Para fazer parte do protocolo de tratamento de 
uso compassivo, o paciente teria de custear o 
medicamento e sua importação. As doses da nova 
medicação são semanais e o tempo de utilização 
indeterminado. O custo da dose é bastante 
elevado e o tratamento foi negado pelo Plano de 
Saúde do paciente, com o argumento de que é 
experimental. A sugestão do médico assistente foi 
transferir o paciente para um hospital público e 
fazer judicialização do tratamento, sob alegação 
do Princípio de Integralidade do SUS.

Indique a instância que normatiza a extensão ou limitação 
da cobertura para esse tipo de tratamento nos planos 
privados de saúde, preservando o direito dos usuários. 
A) Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
B) Agência Nacional de Saúde. 
C) Conselho Federal de Medicina.
D) Associação Brasileira de Planos de Saúde.

Com relação à judicialização das questões de saúde no 
Brasil, pode-se afirmar:
A) Ainda é fenômeno incipiente para definir políticas 

públicas específicas.
B) Decisões judiciais monocráticas, sem padronização, 

devem ser evitadas.
C) O judiciário deve se abster de defender interesses 

individuais dos usuários. 
D) O interesse dos gestores públicos deve prevalecer 

nas análises judiciais.

O principal dilema referente à implementação das decisões 
judiciais, quanto à saúde no Brasil, decorre do fato de que
A) as ações judiciais de primeira instância, referentes às 

liminares exaradas, são facilmente derrubadas.
B) o conceito de saúde, para muitos juízes, é bastante 

amplo, envolvendo aspectos da ações curativas e 
preventivas.

C) o SUS não tem fontes previsíveis de recursos para 
financiamento da maior parte das decisões judiciais.

D) o efeito das ações coletivas são maiores do que das 
ações individuais, implicando em pesados ônus ao 
estado. 

Situação Problema: Questões de 55 a 57

  Bebê, sexo masculino, é levado, duas 
semanas após o parto, na maternidade de 
nascimento, com febre e eritema maculopapular 
em tronco, palmas e plantas de pés, com secreção 
nasal serosanguinolenta e hipocromia de mucosas. 
A mãe não fez pré-natal completo. Um exame da 
mãe revela VDRL positivo com titulo de 1:32.

Segundo as normas do Ministério da Saúde, especifique 
em que consultas seria o melhor momento para a mãe 
dessa criança ter realizado o teste para o diagnóstico de 
sífilis:

A) Na primeira consulta e, se negativo, três meses após. 

B) Na primeira consulta e, se negativo, no início do 
terceiro trimestre. 

C) No fim do primeiro trimestre e, se negativo, após três 
meses.

D) No início do terceiro trimestre e no período periparto.

O principal motivo para o tratamento de uma gestante, 
com sorologia para sífilis, com penicilina benzatina, é que

A) sendo uma penicilina de depósito, pode ser feita com 
intervalo maior de tempo.

B) se associa a menor risco de reação pós-tratamento 
por liberação de antígeno.

C) atravessa bem a barreira placentária e a barreira 
hematocefálica do feto.

D) impede a sífilis congênita, mesmo usada  no terceiro 
trimestre da gestação.

Com relação à epidemiologia da sífilis congênita no Brasil, 
pode se afirmar:

A) A incidência da sífilis congênita aumentou na última 
década.

B) Houve redução de incidência pediátrica, e aumento da 
sífilis do adulto.

C) O coeficiente de mortalidade infantil por sífilis reduziu 
nos últimos dez anos. 

D) Houve aumento do diagnóstico em gestantes, com 
redução da sífilis congênita. 
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Situação Problema: Questões de 58 a 60
  Médico dermatologista, resolveu aumentar 
a produtividade de seu consultório. Contratou 
uma empresa de marketing digital que abriu 
páginas em redes sociais. Passou a utilizar vários 
recursos para atrair seguidores, entre eles videos 
curtos nos quais aparece dançando em praias 
e outros ambientes ensolarados, utilizando 
um filtro solar patrocinador. O número de 
seguidores nas redes sociais vem aumentando, 
progressivamente, depois que passou a agregar 
depoimentos voluntários de seus pacientes. 

Com relação à exibição de pacientes nas redes sociais, 
com base nos aspectos éticos legais, pode-se afirmar:
A) A permissão prévia dos pacientes deve ser registrada 

na comissão de ética do Conselho Profissional, por 
escrito, através de Termo de Consentimento.

B) Mesmo que pacientes autorizem a publicação de seus 
depoimentos, há clara interdição ética para utilizá-los.

C) Ainda que seja permitida a utilização dos depoimentos, 
o médico deve se precaver contra a difamação 
posterior pelos pacientes.

D) A permissão dos pacientes e a divulgação dos 
resultados não eximem do médico a responsabilidade 
com novos tratamentos não testados.

Quanto à divulgação da competência técnica, pode-se 
afirmar que 
A) o médico deve cumprir as formalidades éticas para 

poder anunciar sua formação especializada. 
B) o Registro de Qualificação de Especialista (RQE) é 

dispensado para médicos com formação especializada 
reconhecida pelo MEC.

C) a aquisição de habilidades técnicas especiais, que o 
diferenciem dos colegas, pode ser comparativamente 
divulgada nas redes sociais.

D) o RQE funciona como um título honorífico, não tendo 
nenhum valor com relação às leis de mercado. 

Com relação à utilização de técnicas não convencionais, 
tais como dança ou interpretação de personagens, para 
chamar a atenção na publicidade médica, pode-se afirmar:
A) É proibida, pois é vedado ao médico, pelo Código de 

Ética, condutas não inerentes à dignidade profissional.
B) Embora não seja proibida por artigos específicos 

do Código de Ética, ferem os artigos referentes aos 
príncípios fundamentais deste Código. 

C) Pode ser permitida, dependendo do contexto, pois a 
finalidade da comunicação social médica é divulgar 
informações em saúde, não comerciais.

D) Não é matéria do Código de Ética, nem de nenhuma 
normativa específica, ficando a critério dos valores de 
cada um. 

***




