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QUESTÃO 01 

Paciente de 53 anos, etilista em abstinência há três 
anos, sem história de tabagismo, vem ao consultório 
médico “pela primeira vez em 35 anos” para fazer um 
check-up. A anamnese descarta qualquer sintoma e 
o exame físico completo não detecta nenhuma 
anormalidade. Não há história de câncer na família; 
seus pais estão vivos e hígidos. Qual a alternativa 
que melhor relaciona os exames laboratoriais e/ou 
radiodiagnósticos a serem solicitados para esse 
paciente, tendo como base a evidência científica 
atual? 

A. Colesterol total, raio X de tórax e PSA.  
B. Glicemia de jejum e PSA.  
C. Glicemia de jejum e colesterol total.  
D. Colesterol total e sangue oculto nas fezes.  
E. Sangue oculto nas fezes, raio X de tórax e 

PSA.  

QUESTÃO 02 

Paciente com 67 anos, do sexo masculino, procurou 
o serviço de saúde de seu bairro pela primeira vez, 
referindo, como queixa principal, dispneia ao subir 
escadas. Quando questionado, referiu história clínica 
de dispneia paroxística noturna. Ao exame físico, 
apresentava frequência cardíaca de 104 BPM e, à 
ausculta pulmonar, foram percebidas crepitações em 
bases de ambos os pulmões. O médico solicitou um 
raio X de tórax, que evidenciou edema intersticial e 
um índice cardiotorácico maior que 0,50. Sobre o 
tratamento a ser adotado no caso acima descrito, é 
correto afirmar que:  

A. o uso de diuréticos deve ser evitado por que 
estes não proporcionam benefícios 
sintomáticos.  

B. o uso de inibidores da ECA está indicado, 
desde que o paciente tolere seu emprego e 
não apresente insuficiência renal grave e/ou 
hiperpotassemia.  

C. o uso de digoxina está indicado, mesmo que 
o paciente apresente função sistólica 
preservada. 

D. se deve iniciar o uso de betabloqueadores 
imediatamente, pois o paciente apresenta 
sintomas de congestão. 

E. não se faz necessário realizar controle 
hidrossalino. 

QUESTÃO 03 

Mulher de 24 anos, casada, apresenta exame 
citopatológico atual indicando alteração sugestiva de 
NIC II. As coletas dos dois anos anteriores foram 
normais. A conduta mais adequada nesse caso é:  

A. encaminhar para colposcopia e biópsia.  
B. repetir o exame em citologia líquida. 
C. fazer nova coleta no período de três a seis 

meses. 
D. agendar próximo exame citopatológico em 

três anos. 
E. prescrever metronidazol 2g, VO, em dose 

única, para a paciente e para o seu parceiro.  

QUESTÃO 04 

Um senhor de 70 anos apresenta hipertensão arterial 
há cerca de quinze anos. Além de medidas não 
medicamentosas, faz uso, há cinco anos, de 
enalapril, na dose de 20 mg por dia, com bom 
controle dos níveis tensionais. Na sua última 
consulta, há quatro meses, foi adicionado furosemida 
(20 mg/dia) à prescrição porque o paciente 
apresentava sinais de insuficiência ventricular 
esquerda. Nessa ocasião, os níveis tensionais 
estavam em 120/70 mmHg e o clearence de 
creatinina (corrigido para peso e idade) em 60 
ml/min. Há cerca de um mês, vem apresentando 
tontura e episódios de síncope. Há quinze dias, 
apresentou quadro clínico compatível com isquemia 
cerebral transitória. De posse dessas informações, a 
hipótese diagnóstica mais provável para explicar o 
comprometimento da circulação cerebral é: 

A. hipertensão arterial, pela resistência 
medicamentosa progressiva que costuma 
acontecer no idoso. 

B. hipotensão arterial, em razão do aumento 
relativo da concentração e do tempo de vida 
média do enalapril.  

C. hipertensão arterial, pela diminuição da 
capacidade de absorção gástrica dos 
medicamentos.  
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D. hipotensão arterial, pelo aumento da 
capacidade de absorção gástrica dos 
medicamentos.  

E. complicação da doença hipertensiva, cujos 
sinais e sintomas devem ser investigados 
como causas não relacionadas ao uso da 
medicação. 

QUESTÃO 05 

Criança de 3 anos apresentou febre alta (39,8ºC) por 
três dias. No quarto dia de doença, após redução 
brusca da temperatura, iniciou exantema maculo-
papular em tronco, que se estendeu para o pescoço. 
Com base no quadro clínico descrito, o diagnóstico e 
o agente etiológico mais prováveis são, 
respectivamente:  

A. exantema súbito e herpesvírus humano 6.  
B. varicela e herpes vírus Zoster varicellae. 
C. eritema infeccioso e parvovírus B19.  
D. sarampo e paramixovírus. 
E. rubéola e togavírus. 

QUESTÃO 06 

Mulher de 42 anos, asmática e com sobrepeso, está 
em uso de corticoide há dois anos, apresentando 
períodos de exacerbação do quadro asmático e 
consequente aumento das doses da medicação. 
Refere polifagia, fadiga, emagrecimento há dois 
meses (8 kg), aumento do número de micções 
(inclusive à noite) e prurido vulvar. Considerando o 
caso acima, pode-se afirmar que: 

A. os sinais e sintomas levantam a suspeita de 
síndrome de Cushing. 

B. os sinais e sintomas levantam a suspeita de 
diabetes.  

C. a avaliação do pneumologista é fundamental 
para o manejo. 

D. é um caso clássico de insuficiência adrenal. 
E. não há relação entre a asma e o quadro 

descrito.  

QUESTÃO 07 

Assinale a alternativa que apresenta instâncias da 
participação da comunidade, de acordo com o SUS. 

A. Conselhos Municipais de Saúde e 
Consórcios Intermunicipais de Saúde. 

B. Conferências Estaduais de Saúde e 
Consórcios Intermunicipais de Saúde. 

C. Conselhos Municipais de Saúde e 
Conferências Estaduais de Saúde.  

D. Estratégia Saúde da Família e Conferências 
Estaduais de Saúde. 

E. Comissão Tripartite e Conferências 
Municipais de Saúde.  

QUESTÃO 08 

Qual é o significado do Princípio da Integralidade na 
Atenção Primária à Saúde? 

A. Significa coordenar as referências dos 
pacientes.  

B. É a capacidade de atender os pacientes em 
suas variadas necessidades de saúde.  

C. Significa o acesso primordial das pessoas 
aos serviços de saúde.  

D. É a disponibilidade como fonte contínua de 
atenção.  

E. É a disponibilidade de informações sobre a 
totalidade das ações realizadas.  

QUESTÃO 09 

Todos os esquemas terapêuticos listados abaixo e 
empregados no abandono do tabagismo estão 
corretos, EXCETO um deles. Assinale-o. 

A. Uso de bupropiona + goma de mascar com 
nicotina. 

B. Uso de bupropiona + adesivo de nicotina. 
C. Uso de clonidina. 
D. Uso de diazepam.  
E. Uso de nortriptilina. 

QUESTÃO 10 

Acerca da Hanseníase, assinale a alternativa correta.  

A. É uma doença infectocontagiosa, crônica, 
curável, causada pelo bacilo de Hansen. 
Esse bacilo é incapaz de infectar um grande 
número de pessoas (baixa infectividade), 
mas muitos adoecem (alta patogenicidade). 
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B. Todos os contatos sãos devem receber 3 
doses da vacina BCG. Quando houver a 
cicatriz da BCG, deve-se considerar como a 
1ª dose e, então, aplicar as outras duas. 

C. Baciloscopia negativa afasta o diagnóstico 
de hanseníase. 

D. O tratamento pode ser com monoterapia ou 
associação de duas ou mais drogas em 
casos resistentes. Os medicamentos 
indicados são a rifampicina, ofloxacina e 
minociclina. 

E. Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), é considerado um caso de 
hanseníase quando o paciente apresenta 
um ou mais dos seguintes critérios: lesões 
de pele com alteração de sensibilidade, 
espessamento de nervo(s) periférico(s) 
acompanhado de alteração de sensibilidade 
e baciloscopia positiva para bacilo de 
Hansen.  

QUESTÃO 11 

Com relação aos aspectos clínico-epidemiológicos da 
dengue, assinale a alternativa INCORRETA. 

A. A transmissão do vírus se faz através da 
picada da fêmea do mosquito Aedes 
aegypti. 

B. A febre alta pode persistir até 14 dias na 
dengue clássica.  

C. O período de incubação leva em média de 5 
a 6 dias. 

D. A gripe, o sarampo e a rubéola fazem 
diagnóstico diferencial com a dengue 
clássica. 

E. A epidemia é controlada através do combate 
ao vetor. 

QUESTÃO 12 

O numerador do coeficiente de mortalidade neonatal 
é o número de: 

A. Óbitos de menores de 28 dias ocorridos em 
certa área durante o ano.  

B. Nascidos mortos (28 semanas ou mais de 
gestação) ocorrido em certa área durante o 
ano. 

C. Óbitos de crianças maiores de 28 dias a 11 
meses de idade ocorrido em certa área 
durante o ano. 

D. Óbitos de menores de 1 ano ocorrido em 
certa área durante o ano.  

E. Óbitos de crianças com até sete dias de 
vida. 

QUESTÃO 13 

Paciente de 23 anos vem à consulta com queixa de 
pequena ulceração na região dos pequenos lábios 
vaginais, de aparecimento há quinze dias. O exame 
físico revela uma úlcera única de 1 cm de diâmetro, 
indolor, e discreta adenopatia inguinal no lado 
correspondente. O VDRL feito no mesmo dia da 
consulta é positivo, com título alto. Com relação a 
esse caso, todas as afirmativas abaixo estão 
corretas, EXCETO: 

A. Entre os diagnósticos diferenciais de úlcera 
genital, estão a donovanose e o cancro 
mole. 

B. O tratamento pode ser feito com penicilina 
benza-tina 2,4 milhões UI, intramuscular, em 
dose única (1,2 milhão UI em cada glúteo). 

C. O parceiro sexual deve ser tratado, mesmo 
que não apresente sintomas. 

D. A realização do exame anti-HIV deve ser 
recomendado à paciente. 

E. A permanência de um VDRL positivo um 
mês após o tratamento indica a necessidade 
de repetir o tratamento.  

QUESTÃO 14 

A OMS estima que metade das crianças menores de 
4 anos, nos países em desenvolvimento, sofra de 
anemia ferropriva. Na prática de puericultura, a 
suplementação de ferro em crianças nascidas a 
termo e amamentadas com leite materno exclusivo.  

A. Deve ser prescrita a partir dos 6 meses de 
vida até os 18 meses de idade.  

B. Deve ser prescrita desde o primeiro mês de 
vida na dose de 1 mg de ferro 
elemento/kg/dia.  
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C. Não necessita ser adotada no primeiro ano 
de vida se a criança tiver sido amamentada 
de forma exclusiva até os 6 meses.  

D. Deve ser iniciada após a realização de 
hemograma, rotineiramente solicitado na 
revisão do sexto mês de vida.  

E. Deve ser prescrita a partir do primeiro ano 
de vida na dose de 1 mg de ferro 
elemento/kg/dia. 

QUESTÃO 15 

Segundo a Lei nº 8.142/90, a Conferência de Saúde 
e o Conselho de Saúde são considerados instâncias:  

A. Executivas do Sistema Único de Saúde.  
B. Consultivas do Sistema Único de Saúde.  
C. Gerenciais dos repasses do Sistema Único 

de Saúde.  
D. Colegiadas do Sistema Único de Saúde.  
E. Informativas para a comunidade sobre o 

Sistema Único de Saúde.   

QUESTÃO 16 

A equipe que trabalha em atenção primária, 
acompanhando indivíduos e famílias, tem na 
prevenção primária uma contribuição importante para 
a saúde do paciente e de sua família. Usando o 
conhecimento do ciclo vital, pode-se antecipar as 
dificuldades que existem na passagem de cada uma 
das etapas, auxiliar as famílias a superarem as crises 
e promover seu crescimento. São consideradas 
crises do ciclo vital:  

I. mudança de domicílio;  
II. nascimento do primeiro filho;  

III. ninho vazio.  

Quais estão corretas?  

A. Apenas I 
B. Apenas I e II 
C. Apenas I e III 
D. Apenas II e III  
E. I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 17 

Um menino de 8 anos, morador de uma área de 
periferia urbana, é trazido pela mãe com história de 
ter eliminado pelo ânus “vermes pequeninos e 
esbranquiçados”. Ele reclamara de desconforto na 
nádega e, ao exame, apresentava prolapso retal. 
Qual é o parasita que mais provavelmente causou 
essa situação e qual é a droga de escolha para 
combatê-lo?  

A. Ascaris lumbricoides – Mebendazol. 
B. Enterobius vermicularis – Pamoato de 

Pirantel. 
C. Trichuris trichiura – Mebendazol.  
D. Strongyloides stercoralis – Tiabendazol. 
E. Ancylostoma duodenale – Pamoato de 

Pirantel. 

QUESTÃO 18 

Mulher com 37 anos vem à consulta para orientação 
contraceptiva. Teve parto normal há 50 dias; é Gesta 
II Para II; menstruou há 10 dias pela primeira vez 
pós-parto. Relata que seu bebê está mamando muito 
bem e que produz bastante leite. Pensa em talvez 
engravidar novamente em dois anos e diz não ter 
interesse em colocar DIU. Relata, apenas, ser 
tabagista (< 15 cigarros ao dia) e muito esquecida. 
Entre as alternativas abaixo, qual seria a melhor 
indicação para esta mulher?  

A. Não há necessidade de oferecer método 
algum, uma vez que a mãe amamenta em 
livre demanda e várias vezes ao dia, sendo 
um perfeito método contraceptivo. 

B. Anticoncepcional oral combinado. 
C. Medroxiprogesterona injetável.  
D. Minipílula. 
E. Laqueadura tubária. 

QUESTÃO 19 

Em relação ao teste do pezinho, é correto afirmar 
que: 

A. é realizado ao nascer, no hospital. 
B. é realizado entre o 3º e o 7º dia de vida.  
C. é realizado no 2º mês de vida, junto com a 

primeira dose de vacina. 
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D. pode ser realizado em qualquer momento do 
1º ano de vida. 

E. não deve ser realizado em criança HIV +. 

 

QUESTÃO 20 

Gestante de 32 anos, com sobrepeso, primigesta, 
com história familiar de diabetes em parentes de 
primeiro grau, traz na segunda consulta de pré-natal, 
com 18 semanas de gestação, os resultados dos 
exames de laboratório solicitados na primeira 
consulta. A glicemia de jejum é de 100 mg/dl e os 
demais resultados são normais. Qual é a conduta 
que o Médico da Equipe de Saúde da Família deve 
adotar? 

A. Repetir a glicemia de jejum após a 20ª 
semana de gestação. 

B. Solicitar o TTG (75g em 2 h) entre a 24ª e a 
28ª semana de gestação.  

C. Repetir a glicemia de jejum prontamente. 
D. Estabelecer de imediato o diagnóstico de 

diabetes gestacional e encaminhar a 
paciente para ambulatório de pré-natal de 
alto risco. 

E. Considerar o rastreamento para diabetes 
gestacional negativo. 

 


