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1. A hanseníase, causanda pelo M. Leprae, é uma moléstia crônica, sendo o            
homem o reservatório natural do bacilo. Acerca da hanseníase assinale a           
alternativa correta: 

a) os bacilos são eliminados exclusivamente pelo contato com áreas erosadas e           
feridas contaminadas 

b) a maioria da população é resistente à infecção pelo M. Leprae 
c) a hanseníase virchoviana deve ser tratada, segundo as normal do Ministério da            

saúde, com o seguinte esquema: dapsona 100mg por dia auto-administrada, e           
rifampicina 600mg por mês em dose supervisionada 

d) a sensibilidade dolorosa é a primeira a ser perdida em lesões de hanseníase 
e) a reação hansênica do tipo II, ou eritema nodoso, não ocorre em pacientes             

virgens de tratamento ou após o fim do tratamento específico 
  

2. As infecções bacterianas da pele são frequentes na faixa etaria pediátrica, e o             
diagnóstico é baseado nos achados clínicos. Com relação a esse assunto,           
identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(  ) O impetigo crostoso eé caracterizado pela presença de crostas melicéricas. 
(  ) O impetigo bolhoso é uma infecção bacteriana profunda da pele. 
(  ) A celulite é uma infecção bacteriana profunda da pele. 
(  ) O ectima é uma infecção bacteriana superficial da pele. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 

a) V-F-V-F. 
b) V-V-F-V. 
c) V-F-V-V.  
d) F-F-V-F.  
e) F-V-F-V. 

  
  

3. É CORRETO afirmar sobre o carcinoma basocelular que: 
a) na face, incide mais acima da incisura angular. 
b) quando maior de dois centímetros, deve ser retirado junto com os linfonodos            

regionais. 
c) tem no pulmão seu principal órgão de metástases, quando localizado em           

cabeça e pescoço. 
d) quando menor de dois centímetros, deve ser tratado apenas com          

quimioterapia. 



 

 
  

4. Em relação à escabiose, é correto afirmar. EXCETO: 
a) em lactentes, é comum a presença de lesões em palmas e plantas. 
b) a sarna norueguesa ocorre devido a um problema no hospedeiro. 
c) a escabiose nodular constitui uma reação de hipersensibilidade. 
d) o Sarcoptes scabíeí apresenta uma fase do seu ciclo biológico no homem e uma              

fase no solo. 
e) o principal sintoma é o prurido. 

  
 

5. Paciente, dois anos de idade, apresenta lesões em pele desde os cinco meses             
de vida. São lesões eritematosas, localizadas nas pregas de flexão, no rosto e no              
pescoço, parte superior dos braços e das costas, dorso de mãos, pés, dedos das              
mãos e dos pés, melhora quando usa anti-histamínicos e corticoide tópico.           
Recebe o diagnóstico de DemnatiteAtópica(DA). A respeito da patologia         
descrita, é  INCORRETO afirmar: 

a) a Dermatite Atópica (DA), ou eczema infantil, é uma doença crônica da pele que              
ocorre muitas vezes em associação com rinite alérgica e asma (conhecida como            
tríade atópica) 

b) a função de barreira da pele anormal atópica leva à perda de água             
transepidérmica aumentada e ao aumento da penetração de irritantes,         
alérgenos e micróbios. 

c) a maioria dos pacientes com DA estão colonizados com Staphylococus aureus ,            
em contraste com a prevalência de um estado de portador em 10% dos             
indivíduos não atópicos. 

d) pacientes com DA infantis geralmente apresentam pápulas eritematosas e         
papulovesiculares em bochechas, testa ou couro cabeludo e não são          
pruriginosas. 

e) os antagonistas de leucotrienos (zafirtukast emontelu-kast) são úteis para o          
tratamento da asma e da rinite alérgica, e para a maior parte dos pacientes              
com DA grave, eles parecem ter pouco sucesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Uma criança de 1 ano foi amamentada com leite materno exclusivamente até            
os 6 meses, quando passou a receber alimentação complementar com frutas,           
papa salgada composta de vegetais, cereais e, às vezes, carne. Na ocasião da             



 

consulta de puericultura, por apresentar palidez, o médico solicitou         
eritrograma, que apresentou os seguintes resultados: hemoglobina =        
10,2mg/dL (valor normal = 11 a 13mg/dL); hematócrito = 30,8% (valor normal =             
36-44%); Volume Corpuscular Médio (VCM) = 75fL (valor normal = 77 a 101fL);             
Hemoglobina Corpuscular Média (HCM) = 21pg (valor normal = 23 a 31pg);            
Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média (CHCM) = 26g/dL (valor         
normal = 28 a 33g/dL) e RDW = 15,5 % (valor normal <14%). A hipótese               
diagnóstica elaborada pelo médico e o exame complementar que melhor          
confirma esse diagnóstico são, respectivamente: 

a) anemia falciforme e contagem de reticulócitos 
b) anemia por deficiência de ácido fólico e dosagem de folatos 
c) anemia megaloblástica e eletroforese de hemoglobina 
d) anemia carencial ferropriva e dosagem da ferritina sérica 
e) talassemia e dosagem de ferro sérico 

 
 

7. Uma mulher de 50 anos procura ambulatório de Clínica Médica com queixa de             
fadiga e dispneia aos esforços. Informa ser portadora de refluxo          
gastroesofágico, em uso frequente de cimetidina para alívio sintomático. Tem          
endoscopia digestiva normal. Não tem outras queixas. Ao exame físico          
apresenta palidez cutâneo-mucosa e não há outros achados relevantes. O          
hemograma mostra: 
● Ht = 22%; 
● Hb = 7,1g/dL; 
● VCM = 102fL; 
● CHCM = 33%; 
● Leucócitos = 2.500/mm3 (neutrófilos = 1.200, linfócitos = 800, monócitos =           

500); 
● Plaquetas = 95.000/mm3; 
● Reticulócitos ausentes. 

Com base nesses achados, qual é o diagnóstico mais provável? 

a) anemia perniciosa 
b) anemia aplásica 
c) anemia hemolítica 
d) anemia de doença crônica 
e) anemia por deficiência de folato 

 

 

 

 

8. Um lactente com 1 ano de vida, negro, foi encaminhado ao ambulatório de             
Pediatria pelo surgimento de quadro recente de febre e palidez acompanhadas           
de dor e inchaço nos dedos das mãos e dos pés. Na ocasião, foi colhido               
hemograma e prescrito analgésico. O lactente, nascido com 38 semanas de           



 

gestação, foi amamentado exclusivamente até 4 meses de vida, quando foi           
introduzida alimentação complementar. A mãe acha que a criança não aceita           
bem a refeição salgada e toma 4 mamadeiras por dia. Nega doenças anteriores.             
Ao exame físico, a criança encontra-se descorada ++/4+, sem outras alterações.           
A mãe traz hemograma anterior: Hb = 8,5g/dL (VR = 10,5 a 13,5g/dL); Ht = 25%                
(VR = 33 a 39%); VCM = 85fL (VR = 70 a 86fL); RDW normal; reticulócitos = 4%                  
CVSs (VR = 0,5 a 2,5% CVSs); leucócitos = 14.400/mm3 (VR = 6.000 a              
17.000/mm3); plaquetas = 323.000/mm3 (VR = 150.000 a 350.00/mm3). Com          
base no quadro clínico e no hemograma apresentados, qual é o diagnóstico            
correto e qual(is) exame(s) laboratorial(is) deve(m) ser solicitado(s) para         
confirmação do diagnóstico? 

a) anemia ferropriva; perfil de ferro sérico 
b) talassemia; eletroforese de hemoglobina 
c) anemia falciforme; eletroforese de hemoglobina 
d) anemia megaloblástica; dosagem de vitamina B12 e ácido fólico sérico. 

 
9. Uma mulher de 34 anos, em atendimento ambulatorial, refere palpitação,          

fraqueza e sensação de desmaio, iniciadas há 3 meses e que vêm se agravando.              
A paciente não refere emagrecimento ou febre e está em uso irregular de             
anticoncepcional oral e fluoxetina 40mg/dia. Ao exame, encontra-se descorada,         
hidratada, sem visceromegalias, taquicárdica, com bulhas rítmicas e        
normofonéticas. O resultado do hemograma revela: Hb = 7,8g/dL (VR = 12 a             
16g/dL); Ht = 25% (VR = 36 a 46%); VCM = 70fL (VR = 80 a 100fL); RDW                  
diminuído; leucócitos totais: 7.470/mm3 (VR = 4.500 a 11.000/mm3), com 3% de            
bastões, 55% de segmentados, 35% de linfócitos e 7% de monócitos; plaquetas:            
234.000/mm3 (VR = 150.000 a 350.000/mm3). Sobre as hipóteses diagnósticas e           
a investigação laboratorial complementar para essa paciente, é correto afirmar          
que se trata de provável anemia: 

a) ferropriva, e espera-se que a dosagem de ferro sérico, a ferritina e o índice de               
saturação de transferrina estejam baixos 

b) por perda crônica de sangue, por via menstrual ou gastrintestinal, e espera-se            
aumento na contagem de reticulócitos 

c) secundária a neoplasia, sendo necessário o rastreamento nos sítios mais          
comuns para mulher: mama e colo de útero 

d) devido a deficiência ou erro alimentar na ingestão de ferro, não sendo            
necessária investigação adicional para a paciente. 

 
10. Das hemopatias, qual não apresenta manifestações articulares em sua evolução          

clínica?  
a) mieloma múltiplo  
b) púrpura trombocitopênica idiopática  
c) leucose  
d) linfadenopatia angioimunoblástica  

 
 

11. Mulher, 72 anos, há 20 anos com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 (DM2),              
hipertensa, dislipidêmica, obesidade grau 2. Retinopatia diabética proliferativa        
bilateral, neuropatia periférica e ECG com zona inativa anterosseptal. Exames          
laboratoriais: hemoglobina glicada 9,5%, LDL colesterol 123 mg/dL, creatinina         



 

1,2 mg/dL. Uso irregular de metformina. Sobre o caso clínico, é correto afirmar             
que:  

  
a) a insulinoterapia não deve ser considerada para esta paciente visto que a            

hemoglobina glicada é menor que 10% e aumentaria o risco de hipoglicemia e             
ganho de peso. 

b) como o valor de creatinina está adequado para o sexo feminino, é possível             
otimizar a dose de metformina na sua dose máxima diária.  

c) por se tratar de um paciente com DM2 e doença aterosclerótica já definida, a              
indicação de tratamento intensivo com estatinas está estabelecido        
independentemente do valor do LDL colesterol. 

d) a meta ideal de hemoglobina glicada para esta paciente é inferior a 5,7%.  
e) a presença de complicações crônicas microvasculares e tempo de doença não           

modificam a meta glicêmica dos pacientes de alto risco cardiovascular,          
necessitando controle glicêmico intensivo.  

 
12. Mulher, 41 anos, procura atendimento por nódulo tireoidiano. Ao exame físico,           

identifica-se nódulo de aproximadamente 3 cm em topografia de lobo          
esquerdo. Ultrassonografia de tireoide: nódulo único de 3,2 x 2,9 cm em polo             
inferior do lobo esquerdo, hipoecogênico, com halo periférico, bem delimitado,          
vascularização periférica maior que central ao estudo com doppler, sem          
presença de microcalcificações. Exames laboratoriais com TSH: 3,9 mU/L (Valor          
referência: 0,55 a 4,78 mU/L). Com base no caso clínico, é correto afirmar que: 
 

a) TSH sérico não deve ser solicitação de rotina na avaliação inicial de um nódulo              
tireoidiano. 

b) a ultrassonografia de tireoide é um exame limitado para a detecção de nódulos             
tireoidianos, apresentando baixa sensibilidade. 

c) os achados ultrassonográficos permitem isoladamente uma distinção absoluta        
entre lesão benigna e maligna. 

d) neste caso, há a indicação de cintilografia de tireoide para avaliar se o nódulo é               
captante, antes da punção aspirativa por agulha fina. 

e) se a punção aspirativa por agulha fina do nódulo for compatível com categoria             
II do sistema Bethesda, significa que o nódulo é benigno e deve ser realizado              
seguimento clínico. 

 
 
 
 
 
 
 

13. Paciente feminina de 35 anos iniciou há 3 semanas com dor em região anterior              
do pescoço que piora ao tossir, de caráter persistente. Relata quadro gripal            
autolimitado, uma semana antes do início da cervicalgia. Há 5 dias vem            
apresentando palpitações e cansaço. Ao exame físico, encontra-se em bom          
estado geral, afebril, tireoide palpável e muito dolorosa à palpação. Os exames            
laboratoriais evidenciam: VHS= 80 mm/h, TSH < 0,1 ml/U/L, T4 livre= 2,8 ng/dl.             
Assinale a alternativa CORRETA, que apresenta a conduta mais adequada. 

  



 

a) Tratar a dor, considerar corticoterapia e acompanhar a função tireoidiana.  
b) Realizar cintilografia tireoidiana com iodo radioativo como rotina. 
c) Realizar dosagens periódicas dos anticorpos antitireoidianos. 
d) Realizar PAAF de tireoide e iniciar cobertura antibiótica. 
e) Solicitar dosagem de tireoglobulina e iniciar droga antitireoidiana. 

 
14. Homem, 62 anos, diagnóstico há 8 anos de diabetes mellitus tipo 2 (DM2),             

hipertenso, obeso grau 3, infarto agudo do miocárdio há 2 anos com poliúria,             
polidipsia e emagrecimento de 8 kg nos últimos 2 meses. Exames laboratoriais            
apresentam2 hemoglobina glicada 9,8%, taxa de filtração glomerular estimada         
(TFGe) em 40 ml/min/1,73 m . No momento, em uso de metformina e             
glibenclamida nas suas doses máximas diárias efetivas. É correto afirmar que: 

 
a) ao prescrever a aplicação de insulinas NPH e regular na mesma seringa, deve-se             

orientar primeiro a aspiração da insulina NPH e depois da insulina regular, a fim              
de evitar a contaminação da insulina de ação rápida. 

b) nos pacientes com DM2 e com doença aterosclerótica conhecida, o uso de            
análogos do GLP- 1 ou de inibidores da SGLT-2 em associação com terapia oral              
ou insulina tem demonstrado redução da incidência dos eventos         
cardiovasculares. 

c) a cirurgia bariátrica contribui para a apoptose da célula betapancreática em           
pacientes obesos grau 3. 

d) por se tratar de um paciente de alto risco cardiovascular, o objetivo principal             
do tratamento é adequar o LDL colesterol na meta, sendo menos relevante o             
controle glicêmico e pressórico.  

e) a doença renal do diabetes deve ser triada, embora a associação entre níveis             
elevados de albuminúria com maiores taxas de mortalidade e progressão da           
doença renal seja pouco relevante. 

 
15. Paciente masculino, 58 anos de idade, hipertenso, com infarto agudo do           

miocárdio prévio há 6 meses, em uso de AAS, propranolol e enalapril, vem a              
consulta médica apresentando os seguintes exames laboratoriais: triglicerídeos        
251, LDL colesterol 138, HDL colesterol 60 e glicemia de jejum 89. Paciente             
aderente a dieta e a prática de atividades físicas. 

Em relação ao tratamento da dislipidemia, assinale a alternativa CORRETA. 
a) Iniciar somente fibrato. 
b) Iniciar fibrato e estatina. 
c) Repetir exame em 3 meses e, se LDL > 160, iniciar estatina.  
d) Iniciar somente estatina. 
e) Iniciar ácido nicotínico. 

 
16. Paciente com 65 anos, pálido, com volumosa esplenomegalia. O exame          

hematológico do sangue periférico revela 45 000 leucócitos, com presença de           

mielocitos, metamielocitos, bastões e segmentados, raros mieloblastos, .        

Hemácias: 3 milhões, plaquetas 85 000 . Citomorfologia: extrema         

anisopoiquilocitose, com hemácias em lagrimas. Numerosos eritroblastos nas        

preparações . Quadro sugestivo de : 

a) Leucemia mieloide crônica 
b) Hiperesplenismo 



 

c) Metalepsia mieloide  agnogenica 
d) Linfoma esplênico 
e) Tricoleucemia 

 
17. Num paciente com quadro febril e diarreia de longa duração, o estudo            

radiológico mostrou estreitamento do íleo terminal com destruição da mucosa          

e deformação do ceco, podemos pensar em: 

a) Linfoma, tuberculose, giardíase 

b) Ileite regional, tuberculose, linfoma 

c) Blastomicose, tuberculose, amebíase 

d) Linfoma, tuberculose, amebíase 

e) Ileite regional, amebíase, linfoma 

 
18. Em relação a hepatite crônica persistente, qual das seguintes afirmativas é           

verdadeira? 

a) o tratamento com corticoides e sempre eficaz 

b) 50% dos casos evoluem para cirrose 

c) anormalidades bioquímicas e histológicas persistentes por 12 meses após seu          

início excluem o seu diagnostico 

d) não é possível distingui-la da hepatite crônica ativa sem a biopsia hepática  

e) a erosão da placa limitante e um achado histológico comum 

 
19. Paciente com doença ulcerosa péptica há vários anos, que apresenta raios X de             

estomago com volumosa ulcera em segunda porção duodenal e pequena ulcera           

na primeira porção duodenal. O gastroacidograma revelou volume residual de          

1500 centilitros e acidez basal de 130 mEq/l. Dosagem de gastrina basal em             

níveis elevados. A hipótese diagnostica é? 

a) Vagotomia incompleta 

b) antro residual 

c) síndrome de Zollinger –Ellison 

d) síndrome de Menetrier 

e) nenhuma das acima 

20. Dentre os parâmetros abaixo, o que melhor define o grau de insuficiência            
hepática num paciente cirrótico 

a) fosfatase alcalina 
b) transaminases 
c) gama glutamiltransferase 
d) provas de coagulação sanguínea 
e) bilirrubinas 
 

21. Analise as assertivas abaixo sobre maus tratos na infância e adolescência: 

I. A ocorrência de óbitos é maior quando envolve adolescentes. 

II. Na maioria dos casos, a violencia é exercida por familiares ou responsáveis 



 

III. A negligência deixou de ser considerada uma forma de maus tratos desde            
2010. 

Quais estão corretas? 

a. Apenas I 

b. Apenas II 

c. Apenas III 

d. I e II 

e. I, II e III 

22. O autismo infantil apresenta predominância no sexo _____________, sendo          
que a idade usual para seu diagnóstico é em torno dos ____________, embora             
seja sugerido que esse diagn[ostico possa ser bem estabelecido em torno dos            
_____________ de idade.  

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do           
trecho acima. 

a. masculino – três anos – dezoito meses 

b. feminino- três anos – dezoito meses 

c. masculino – dois anos – doze meses 

d. feminino – dois anos – doze meses 

e. masculino – dezotio meses – seis meses 

 

 

 

 

 

23. Em relação ãs recomendações sobre o diagn[ostico diferencial da depressão           
com transtorno bipolar, analise as assertivas abaixo: 

I – Investigar história prévia de episódio maníaco ou hipomaníaco 
II – Deve-se assegurar que os sintomas levantam suspeita de episódio man[iaco ou 
hipomaníaco ocorreram no mesmo período 
III – antidepressivos não devem ser iniciados em pacientes com transtorno bipolar, 
sob risco de desencadear episódio maníaco. 
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 
 

24. Uma senhora de 58 anos de idade vem à Unidade de Saúde de Família para               
uma consulta de rotina e queixa-se que sempre teve problemas para dormir e             



 

que isto tem piorado muito nos últimos anos. Etá mais dispersa, com            
dificuldades de se concentrar e está ficando muito sonolenta durante o dia. A             
paciente é saudável, não apresenta sintomas ansiosos ou depressivos. Você          
solicita que a paciente faça um diário do sono e eisga algumas recomendações             
básicas para uma boa higiene do sono. Dois meses depois, ela retorna e             
queixa-se que apesar de atender às recomendações sugeridas, ainda mantém o           
quadro de insônia. Você opta por iniciar tratamento medicamentoso por um           
curto período de tempo. Dentre as possibilidades terapêutica, qual a melhor           
opção terapêutica?  

a. Amitriptilina 25mg 

b. Prometazina 25mg 

c. Melatonina 5mg 

d. Zolpidem 10mg 

25. Homem de 22 anos de idade é trazido por conhecidos ao pronto-socorro, por             
alteração do comportamento. Apresenta agressividade importante. Chegou a        
iniciar brigas com amigos, inclusive com violência física. Apresenta também          
aceleração psicomotora e de linguagem, pensamento com associações frouxas         
e conteúdo persecutório e niilista (“me mata logo, é para isso que você está              
aqui”). Segundo o pai, ele nunca teve alteração comportamental antes, ou           
qualquer antecedente pessoal ou familiar relevante. Tinha disso visto há 7           
horas por amigos, quando apresentava comportamento normal. No exame         
clínico, pupilas midriáticas, PA 154/96mmHg, FC 116 bp, Tax = 36,7oC, FR = 25              
irpm, sem outras alterações. A conduta medicamentosa imediata deve ser: 

a. Propranolol e ácido valpróico 

b. Haloperidol e propranolol 

c. Ácido valpróico e prometazina 

d. Haloperidol e prometazina 

 

26. Sabemos que o médico de família e comunidade, para alcançar uma atuação de 
acordo com os princípios fundamentais que regem essa especialidade, deve 
utilizar o método clínico centrado no paciente(MCCP) como modelo para 
garantir uma abordagem integral dos problemas de saúde das pessoas. Assinale 
a alternativa que inclui todos os componentes do método clínico centrado no 
paciente.  

a) Entender a pessoa como um todo, coordenar o cuidado, trabalhar em 
equipe multidisciplinar, construir genograma e ecomapa.  

b) Construir genograma e ecomapa, explorar a doença e a experiência da           

pessoa com a doença, realizar visita domiciliar e acolhimento.  

c) Explorar a doença e a experiência da pessoa com a doença, entender a             

pessoa como um todo, elaborar um projeto comum ao médico e o            

paciente para manejar os problemas, incorporar a prevenção e a          

promoção de saúde na prática diária, fortalecer a relação         

médico-pessoa e ser realista. 



 

d) Coordenar o cuidado, incorporar prevenção e promoção de saúde na          

prática diária, trabalho em equipe multidisciplinar e construir        

genograma e ecomapa. 

e) Fortalecer a relação médico-pessoa, realizar visita domiciliar,       

acolhimento e coordenação do cuidado.  

 

27. Para comunicar o resultado positivo de um exame anti- HIV, assinale a            

alternativa correta 

a) Melhor sempre dizer o resultado o quanto antes para não gerar 

ansiedade no paciente.  

b) Antes de comunicar o resultado, procurar saber o que o paciente já 

sabe sobre HIV.  

c) Enfatizar O local onde comunicar o resultado não é importante, desde 

que seja dito de maneira tranquila.  

d) que o paciente poderia ter evitado a contaminação se tivesse usado 

preservativo. 

 


