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1. Não é considerado prevenção para ITU para mulheres: 
 
A) Uso de suco de Cranberry. 
B) Aumento de aporte hídrico. 
C) Profilaxia antibiótica em mulheres que têm mais de 2 ITU por ano. 
D) Micção após coito. 
 

2. Das situações abaixo, não é considerada indicação de tratamento para bacteriúria assintomática, a alternativa: 
 
A) Gestantes. 
B) Transplantados nos primeiros 6 meses. 
C) Idosos. 
D) Pacientes que serão submetidos a intervenções urológicas. 
 

3. Dos grupos abaixo, a litíase renal é mais comum em: 
 
A) Mulheres. 
B) Afrodescendentes. 
C) Diabéticos. 
D) Idosos. 
 

4. Das drogas abaixo, não precisa ser suspensa antes de um exame contrastado a: 
 
A) Anlodipina. 
B) Metformina. 
C) Captopril. 
D) Diclofenaco. 
 

5. Das estatinas abaixo, é a mais segura para usar em paciente com doença renal crônica a: 
 
A) Sinvastatina. 
B) Atorvastatina. 
C) Fluvastatina. 
D) Rosuvastatina. 
 

6. Em um paciente diabético tipo 2 deve solicitar hemoglobina glicada até atingir o alvo terapêutico: 
 
A) Mensalmente. 
B) A cada 2 meses. 
C) A cada 3 meses. 
D) Semestralmente. 
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7. A droga que faz o melhor controle da glicose pós prandial é: 
 
A) Metformina. 
B) Glibenclamida. 
C) C.proglitazona. 
D) Acarbose. 
 

8. O antihipertensivo de escolha para ser utilizado nos pacientes osteoporóticos é: 
 
A) BCC. 
B) IECA. 
C) Diurético tiazídico. 
D) Betabloqueador. 
 

9. Não apresenta hipercaptação na cintilografia da tireoide os pacientes com hipertiroidismo, na condição de: 
 
A) Doença de Graves. 
B) Bócio multinodular. 
C) Tireoidite. 
D) Adenoma toxica. 
 

10. Das situações abaixo a que não está associada à maior chance de recidiva no tratamento medicamentoso do 
hipertiroidismo é a alternativa: 
 
A) Sexo feminino. 
B) Grandes bocios hiperfuncionantes. 
C) Tabagismo. 
D) Idade menor que 40 anos. 
 

11. José, 54 anos, uso de amiodarona 200 mg/dia desenvolve hipertiroidismo que no ultrassom mostra vascularização 
diminuída. Assinale a alternativa que apresenta o tratamento de  escolha. 
 
A) Corticoide. 
B) PTU. 
C) Metimazol. 
D) Lugol. 
 

12. Assinale a alternativa que não é indicação de tratamento do hipotiroidismo subclínico das situações abaixo 
associada. 
 
A) Depressão. 
B) Osteoporose. 
C) Dislipidemia. 
D) Gravidez. 
 

13. Paciente idoso em uso de polifarmácia (inúmeras medicações) sendo várias metabolizadas pelo citocromo P450. 
Este paciente desenvolve depressão, o antidepressivo de escolha nesta situação é: 
 
A) Sertralina. 
B) Mirtazapina. 
C) Paroxetina. 
D) Citalopran. 
 

14. Assinale a alternativa que apresenta alimento que não é rico em purina, portanto não precisa ser evitado em 
pacientes com hiperuricemia. 
 

A) Frutos do mar. 
B) Ervilha. 
C) Queijo. 
D) Carnes. 
 

15. Assinale a alternativa que apresenta auto-anticorpos que utilizamos para avaliar atividade do LES. 
 

A) Anti DNA nativo. 
B) Anti SM. 
C) Anti RO. 
D) Anti RNP. 
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16. Paciente com linfadenopatia cervical refere que após ingestão alcoólica desenvolve dor nos linfonodos, este achado 
pode sugerir a doença da alternativa: 
 

A) Doença de Hodgkin. 
B) Sarcoidose. 
C) Linfoma não Hodgkin. 
D) Pseudolinfoma associado à fenitoina. 
 

17. Assinale a alternativa que apresenta a indicação de iniciar tratamento para PTI, independente das manifestações 
hemorrágicas. 
 

A) Plaquetas < 100.000. 
B) Plaquetas < 20.000. 
C) Plaquetas < 50.000. 
D) Plaquetas < 10.000. 
 

18. A presença de drepanócitos no sangue periférico é sugestivo para a doença da alternativa:  
 

A) Anemia hemolítica microangiopática. 
B) Anemia falciforme. 
C) Mielofibrose primária. 
D) Insuficiência hepática. 
 

19. Deve-se iniciar medicamento para combater o tabagismo quando: 
 

A) Paciente fumante ha mais de 20 anos. 
B) Uso de 15 cigarros/dia. 
C) Fumantes que usam o primeiro cigarro em até 60 minutos ao acordar. 
D) Escore de fagerstrom> ou igual a 5. 
 

20. João, 52 anos refere dificuldade de concentração, fadiga e cefaleia matutina evoluindo com sonolência excessiva. 
Paciente refere ganho de peso e nos últimos exames apresentava glicose=105 mg/dl, TSH=5 colesterol total=220, 
PA=140/100, IMC=30, o diagnóstico mais provável para explicar os sintomas do paciente é: 
 

A) Hipotireoidismo. 
B) Depressão. 
C) Síndrome da apneia obstrutiva do sono. 
D) Doença de Cushing. 
 

21. Das drogas abaixo a que não piora a DRGE é: 
 

A) Teofilina. 
B) Anlodipina. 
C) Alendronato. 
D) Bromoprida. 
 

22. Assinale a principal causa de hiperbillirrubinemia não conjugada leve, geralmente a função hepática é normal. 
Doença de curso benigno que se exacerba com jejum e quadro infeccioso sendo confirmado com teste de restrição 
de caloria. 
 
A) Síndrome de Crigler Najjar. 
B) Síndrome de Rotor e Dubin Johnson. 
C) Síndrome de gilbert. 
D) Hemólise e eritropoiese ineficaz. 
 

23. A polineuropatia sensitiva pura geralmente dolorosa distal em pés e mãos ocorre em: 
 
A) Diabetes. 
B) Crioglobulinemia por virus C. 
C) Sindrome de Sjogren. 
D) Amiloidose. 
 

24. O tratamento de escolha no tremor essencial é: 
 
A) Levodopa. 
B) Beta bloqueador. 
C) Primidona. 
D) Ácido valproico. 
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25. Dos sinais abaixo, não é considerado sinal de alarme na cefaleia: 
 
A) Cefaleia que alterna de lados. 
B) Início após 50 anos. 
C) Rigidez nucal. 
D) História de sinusopatia e alergia. 
 

26. Das medidas abaixo, na história do DPOC a que tem mais impacto na evolução da doença é: 
 
A) Uso de corticoides. 
B) B2 de longa inalatório. 
C) Oxigenioterapia domiciliar. 
D) Teofilina. 
 

27. A principal etiologia de endocardite infecciosa atualmente é: 
 
A) Streptococcus viridans. 
B) Staphylococcus aureus. 
C) Enterococo. 
D) Streptococus bovis. 
 

28. O distúrbio hidroeletrolítico mais relacionado à pneumonia por legionella é: 
 
A) Hipocalcemia. 
B) Hipomagnesemia. 
C) Hiponatremia. 
D) Hipocalemia. 
 

29. A forma mais adequada de confirmar o diagnóstico de encefalopatia hepática é: 
 
A) Eletroencefalograma. 
B) Protocolo de manganês com hipercaptação em núcleos da base na RNM. 
C) Dosagem de amônia no líquor. 
D) Diagnóstico clínico. 
 

30. Dos achados abaixo é indicador de realizar tomografia de abdômen na pancreatite aguda: 
 
A) Amilase 3 x do valor basal. 
B) PCR > 150 mg/dl. 
C) Lipase 5 x do valor basal. 
D) Glicose > 250 mg/dl. 
 

31. Das situações abaixo, a que se pode solicitar dímero na suspeita de TEP com baixo risco é: 
 
A) Gestante. 
B) Câncer. 
C) Idosos > 75 anos. 
D) Dpoc. 
 

32. Das situações abaixo a que tem maior risco de TVP é: 
 
A) Gravidez. 
B) Neoplasia. 
C) Obesidade. 
D) Fratura de fêmur. 
 

33. No líquido pleural a dosagem de complemento C4 diminuído, sugere o diagnóstico: 
 
A) LES. 
B) Artrite reumatoide. 
C) Síndrome nefrótica. 
D) Linfoma. 
 

34. Josefa, 35 anos, vem com história de dispneia aos esforços, no exame físico apresentava uma B1 hiperfonética, o 
diagnóstico mais provável desta doente é: 
 
A) Estenose mitral. 
B) Insuficiência mitral. 
C) Prolapso de valva mitral. 
D) Estenose aórtica. 
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35. Nas medidas abaixo, a mais eficiente na condução de uma PCR é: 
 
A) Massagear. 
B) Desfibrilar. 
C) Adrenalina endovenosa. 
D) Intubar. 
 

36. Numa PCR foi acoplada uma capnografia, e durante a PCR, a ETCO2 está no valor de 20, podemos inferir que: 
 
A) a massagem cardíaca está eficiente. 
B) a paciente já saiu da PCR. 
C) a massagem cardíaca não está eficiente. 
D) precisamos aumentar a oferta de O2 e o número de ventilações. 
 

37. Paciente de 82 anos chegou ao PS com quadro de disúria, sonolência há 2 dias, chegou com FC de 100 PA=100/60, 
FR=26 IPM, saturando 92%, o primeiro lactato e 50 (normal até 14), chegou anúrico há 6 h. O diagnóstico mais 
provável deste doente é: 
 
A) Sepse. 
B) Choque séptico. 
C) Sepse grave. 
D) ITU com delirium. 
 

38. A medida mais eficiente para evolução do paciente citado na questão anterior é: 
 

A) Expandir com cristaloide ou coloide 30 ml/kg. 
B) Iniciar noradrenalina. 
C) Antibioticoterapia precoce. 
D) Indicar diálise precoce. 

 
39. Paciente com IAM com supra durante a trombólise com estreptoquinase desenvolve um ritmo idoventricular 

acelerado. A medida mais eficiente para este paciente neste momento é: 
 
A) Apenas acompanhar clinicamente, este achado é de bom prognóstico nesta situação. 
B) Iniciar amiodarona. 
C) Passar um marcapasso transvenoso. 
D) Suspender a trombólise. 
 

40. As alterações eletrolíticas mais relacionadas à intoxicação digitálica são: 
 
A) Hipocalemia e hipocalcemia. 
B) Hipocalemia e hipernatremia. 
C) Hiponatremia e hipocalcemia. 
D) Hipercalcemia e hipocalemia. 
 

41. Estão incluídas na Lista das Doenças de Notificação Compulsória no Estado de São Paulo, EXCETO:  
 
A) Hanseníase. 
B) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). 
C) Meningite Viral. 
D) Febre Tifoide. 
 

42. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é FALSO afirmar que: 
 
A) a criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais 

públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de 
existência. 

B) o poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, 
exceto aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. 

C) é assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal. 
D) a gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, segundo critérios médicos específicos, 

obedecendo-se aos princípios de regionalização e hierarquização do Sistema. 
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43. De acordo com os Indicadores de nível de saúde da população, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
I- Taxa de Crescimento da população é conceituada como percentual de incremento médio anual da população 

residente em determinado espaço geográfico, no período considerado. 
II- Taxa bruta de natalidade é conceituada como número de nascidos vivos, por mil habitantes, na população 

residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 
III- Índice de envelhecimento é conceituado como número de pessoas de 60 e mais anos de idade, para cada 100 

pessoas menores de 15 anos de idade, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano 
considerado. 

 
A) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
B) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
C) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
D) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
 

44. De acordo com os objetivos do Sistema Único de Saúde - SUS, Lei nº 8080/90, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Conceber formas de participação da comunidade, buscando os pontos de intersecção com entidades da 

sociedade civil, com o poder público e outras instituições. 
B) Formulação de políticas de saúde destinadas a promover, nos campos econômico e social, a redução de 

doenças e outros agravos. 
C) Execução de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, integrando as ações assistenciais com as 

preventivas, de modo a garantir às pessoas a assistência integral à sua saúde. 
D) Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
 

45. O Departamento Nacional de Auditoria do SUS, enquanto componente federal do SNA (Sistema Nacional de 
Auditoria) enfatiza a necessidade de mudanças de paradigmas no que concerne à percepção do auditor em relação 
ao SUS, em sua responsabilidade de apoiar a gestão, de manter uma conduta permanente de vigilância aos 
indicadores de saúde e aos resultados das ações. Desse modo, estabelece como principais diretrizes, EXCETO: 
 
A) elaboração do prontuário do paciente. 
B) capilaridade, descentralização e integração para garantir em todo o território nacional, com divisão e definição de 

tarefas específicas de cada esfera de gestão do SUS . 
C) integração com outros órgãos das estruturas gestoras do SUS, como planejamento, controle e avaliação, 

regulação e vigilância em saúde e outros órgãos  integrantes do sistema de controle interno e externo. 
D) foco na qualidade das ações e serviços e nas pessoas, com ênfase na mensuração do impacto das ações de 

saúde, na respectiva aplicação dos recursos, na qualidade de vida e na satisfação do usuário. 
 

46. Analise a afirmação abaixo e escolha a alternativa que a completa corretamente. 
 
O procedimento de selecionar uma pasta e arrastá-la para outro local no mesmo diretório com o botão direito 
pressionado, não: 
 
A) move a pasta para outro local. 
B) exclui a pasta do local de origem. 
C) copia a pasta no outro local. 
D) cria atalho no outro local. 
 

47. Os conjuntos de botões de atalho representados na figura abaixo fazem parte do menu ___________ do Word 2010. 
 
 
A) Layout da Página 
B) Exibição 
C) Inserir 
D) Página Inicial 
 
 

48. Os conjuntos de botões de atalho representados na figura abaixo fazem parte do menu _______ do Excel 2010. 
 
 
A) Inserir 
B) Exibição 
C) Dados 
D) Fórmulas 
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49. Recentemente a Microsoft substituiu o Hotmail pelo Outlook.com, aplicativo que, dentre outros recursos: 
 
1- possibilita execução de ações diretamente da caixa de entrada.  
2- vem com os Web Apps gratuitos do Word, do Excel e do PowerPoint, integrados.  
3- disponibiliza armazenamento gratuito na nuvem com o SkyDrive para compartilhamento de fotos, vídeos e outros 

arquivos grandes sem precisar enviar anexos pesados. 
 
São afirmações corretas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
 

50. O menu Ferramentas do Internet Explorer oferece os seguintes recursos, EXCETO: 
 
A) excluir histórico de navegação. 
B) reabrir a última sessão de navegação. 
C) selecionar tudo. 
D) gerenciar complementos. 
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