
CONCURSOS PÚBLICOS
CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO 
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO. 

Espaço reservado para anotação das respostas

- O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo 80 (oitenta) questões objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Caso 
contrário, solicite ao fiscal um outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- O candidato terá 4 (quatro) horas para a realização da prova, incluindo o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas.
- O candidato poderá retirar-se da sala de prova após 1 (uma) hora do início da prova, entregando sua Folha de Respostas e o Caderno de 
Questões ao fiscal.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova levando o Caderno de Questões, que é de preenchimento 
facultativo, após decorridas 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do início da aplicação da prova.

- Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala que designará um fiscal volante 
para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante todo o percurso, podendo, antes e depois da entrada no 
sanitário, sofrer revista através de detector de metais.
- Ao término da prova, após a saída da sala de provas, não será permitida a permanência do candidato nas dependências do colégio. Não 
será permitida, nem mesmo, a utilização dos sanitários.

INSTRUÇÕES GERAIS
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ATENÇÃO

- Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – mais de uma letra assinalada implicará anulação da questão.
- Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão. Portanto, a Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, 
manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:

- Todas as questões deverão ser respondidas.

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
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1. Lactente de 2 meses é levada pela mãe à consulta por 
apresentar pequeno abscesso subcutâneo com 1,1cm de 
diâmetro no local da aplicação da vacina BCG feita 
previamente. A lesão é indolor e não há outras 
manifestações inflamatórias ou presença de 
linfadenopatia. 
Sobre essa situação, são feitas as seguintes afirmações: 

 
I. a formação do abscesso provavelmente deveu-se a 

erro de técnica de administração da BCG, com 
aplicação subcutânea. 

II. a conduta adequada inclui o uso de isoniazida via 
oral até a regressão completa da lesão. 

III. pode ocorrer fistulização da lesão. 
 
 É correto o que se apresenta em 
 

(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
 

2. Em relação aos problemas auditivos, analise as assertivas 
abaixo. 

 
I. Presbiacusia é a deterioração simétrica e 

progressiva da audição, que piora com a idade, para 
sons de alta frequência. 

II. Perda auditiva associada à exposição sonora é a 
causa prevenível mais comum de surdez 
neurossensorial. 

III. Doença de Menière está associada à perda auditiva 
variável, a zumbido e à vertigem. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
 

3. São contraindicações para realização de atividades físicas 
durante a gestação, exceto uma. Assinale-a. 

 
(A) Pré-eclâmpsia. 
(B) Persistência de sangramento no segundo ou terceiro 

trimestre. 
(C) Gestação múltipla. 
(D) Gestante com baixo peso. 
(E) Incompetência de cérvix. 

 
 
 
 
 
 

4. Um senhor de 71 anos procura o Médico de Família e 
Comunidade porque apresentou palpitação de início súbito 
na noite anterior. A ausculta cardíaca revela um ritmo 
irregular e uma frequência de 120 batimentos por minuto, 
compatível com fibrilação atrial. O paciente é hipertenso e 
vinha apresentando um controle adequado da pressão 
arterial com o uso de hidroclorotiazida 25mg uma vez ao 
dia e captopril 25mg duas vezes ao dia. 
Entre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta a 
melhor conduta para este caso. 

 

(A) Substituir captopril por propranolol.  
(B) Prescrever varfarina. 
(C) Encaminhar o paciente para a emergência a fim de 

que se avalie a possibilidade de cardioversão. 
(D) Prescrever digoxina. 
(E) Adotar conduta expectante, reavaliando o paciente 

em 7 dias. 
 

 

5. Em relação ao manejo de problemas oculares, 
correlacione as colunas abaixo e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

(   ) Trauma corneano. 
(   ) Glaucoma agudo. 
(   ) Conjuntivite bacteriana. 
(   ) Iridociclite. 
(   ) Conjuntivite alérgica. 

 

1. Colírio de antibiótico. 
2. Colírio de pilocarpina. 
3. Colírio de atropina. 
4. Colírio com vasoconstritores tópicos. 
5. Colírio anestésico. 

 

(A) 1/ 3/ 2/ 4/ 5 
(B) 5/ 2/ 1/ 3/ 4 
(C) 5/ 3/ 4/ 1/ 2 
(D) 4/ 2/ 5/ 3/ 1 
(E) 1/ 4/ 5/ 2/ 3 

 
 

6. Homem de 32 anos, garçom, sofreu um corte na mão, 
durante a sua jornada de trabalho, num pequeno 
restaurante próximo à Unidade Básica de Saúde. Ao 
avaliar o ferimento, o Médico decide realizar a sutura da 
lesão e indica afastamento do trabalho. 
A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), nessa 
situação, poderia ser emitida pelos seguintes profissionais: 

 

I. Médico da Unidade Básica de Saúde. 
II. Médico da empresa. 
III. Médico de serviço privado. 

 

 É correto o que se apresenta em 
 

(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) I, II e III. 
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7. Em relação à constipação intestinal no lactente e no 
recém-nascido, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) O óleo mineral não deve ser usado em crianças com 

refluxo gastroesofágico. 
(B) Geralmente, períodos de um ou mais dias sem 

evacuar, em crianças em aleitamento materno, estão 
relacionados à redução do volume de leite materno 
ingerido. 

(C) Crianças em aleitamento materno, com fezes 
endurecidas, volumosas e com distensão abdominal, 
não precisam de maior investigação. 

(D) O toque retal faz parte do exame físico da criança 
com constipação e tem a finalidade de sentir a 
presença de fezes na ampola retal e estenose. 

(E) A ausência de fezes na ampola retal sugere Doença 
de Hirschprung. 

 
 

8. Em relação ao manejo da cardiopatia isquêmica, marque 
V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale 
a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Programas de atividade física não reduzem 

mortalidade total. 
(   ) Dietas do tipo oriental estão relacionadas à redução 

de eventos cardiovasculares. 
(   ) Os betabloqueadores reduzem o risco para 

mortalidade coronariana e total em pacientes com 
infarto prévio. 

(   ) Os bloqueadores de cálcio podem ser utilizados no 
tratamento e na prevenção do espasmo coronariano, 
mas não são indicados na angina de limiar fixo.  

 
(A) V/ F/ V/ F 
(B) F/ V/ F/ V 
(C) F/ F/ V/ F 
(D) V/ V/ F/ F 
(E) F/ F/ V/ V 

 
 

9. Em relação à insônia, é incorreto afirmar que 
 

(A) os pacientes com insônia crônica frequentemente 
queixam-se de sonolência excessiva, fadiga, 
dificuldade de concentração, falta de memória, dores 
musculares e depressão. 

(B) algumas drogas frequentemente relacionadas à 
insônia são: antidepressivos, esteroides, 
descongestionantes e betabloqueadores. 

(C) a dependência de álcool pode ser evidenciada em 
sua primeira manifestação pela queixa de dificuldade 
de manter o sono. 

(D) uma alternativa para os benzodiazepínicos é o uso 
de agonistas de receptores de benzodiazepínicos de 
meia-vida curta, como zolpiden ou sedativos       
anti-histamínicos como a difenidramina. 

(E) o uso de antidepressivos inibidores da recaptação 
da serotonina devem ser indicados mesmo em 
pacientes sem depressão. 

 

10. Um adolescente de 18 anos comparece à consulta com 
queixa de acne. Apresenta comedões, pápulas, pústulas e 
seborreia, sem outras alterações. 
Nesse caso, pode(m) ser prescrito(s) 

 
I. peróxido de benzoíla tópico. 
II. eritromicina tópico. 
III. doxiciclina via oral, se necessário. 

 
 É correto o que se apresenta em 
 

(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
(E) III, apenas. 

 
 

11. Uma mulher de 69 anos é acompanhada na Unidade 
Básica de Saúde, há vários anos, para tratamento de 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), 
comprovada por espirometria. Na consulta atual, ela 
informa um aumento na quantidade de escarro, mudança 
na sua coloração, que passou a ficar amarelada e piora da 
tosse e da falta de ar.  
A partir dessa situação, analise as proposições abaixo. 

 
I. O diagnóstico de exacerbação da DPOC pode ser 

feito clinicamente. 
II. Não há indicação do uso de corticoide via oral. 
III. Deve ser prescrito um antibiótico. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) I e III, apenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade – SBMFC – TEMFC – Edital nº 11   4 
 
 

12. Na busca de respostas a dúvidas cotidianas, o Médico de 
Família e Comunidade deverá conhecer os diferentes 
delineamentos de estudos científicos e saber quando um 
estudo tem o delineamento adequado para responder à 
sua dúvida. Correlacione as colunas referentes ao objetivo 
do estudo e ao melhor delineamento de estudo e, em 
seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

 
1. Avaliar se o desenvolvimento de câncer de esôfago 

ou de boca se associa ao hábito passado de alguns 
pacientes de tomar chá com água quente, superior à 
temperatura de 80°C. 

2. Avaliar, em pacientes idosos com anemia, qual o 
exame diagnóstico – ferritina ou transferrina – com 
melhor valor preditivo para definir se a anemia é de 
origem ferropriva. 

3. Avaliar o risco cardiovascular (prognóstico) de 
um homem de 40 anos, com diabetes, tabagista, 
pressão arterial de 162/98mmHg, colesterol total de 
260 e HDL de 30. 

4. Estudar a associação entre a cobertura 
populacional, pela Estratégia Saúde da Família, com 
a incidência de dengue em municípios do Rio de 
Janeiro ao longo de 1 ano. 

5. Decidir qual o melhor fármaco para iniciar o 
tratamento do diabetes tipo 2 em paciente obeso. 

 
I. Ensaio Clínico Randomizado. 
II. Estudo Transversal. 
III. Estudo Ecológico. 
IV. Estudo de Coorte. 
V. Estudo de Casos e Controles. 

 
(A) 1 – III; 2 – IV; 3 – II; 4 – V; 5 – I  
(B) 1 – V; 2 – II; 3 – I; 4 – IV; 5 – III  
(C) 1 – V; 2 – II; 3 – IV; 4 – III; 5 – I  
(D) 1 – II; 2 – IV; 3 – I; 4 – III; 5 – V  
(E) 1 – I; 2 – III; 3 – IV; 4 – II; 5 – V  

 
 

13. Criança de 4 meses apresenta exantema eritematoso 
oleoso em região retroauricular, região pré-esternal, face e 
com crostas em couro cabeludo. O diagnóstico mais 
provável é de 

 
(A) impetigo. 
(B) dermatite atópica. 
(C) dermatite seborreica. 
(D) escabiose. 
(E) miliária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Em relação à osteoporose, marque V para verdadeiro ou F 
para falso e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 
(   ) O Raio X tem baixa sensibilidade para a sua 

avaliação, sendo indicado para avaliar fraturas. 
(   ) O rastreamento de todos os pacientes 

assintomáticos não é recomendado. 
(   ) Exercícios com peso (musculação) não aumentam a 

massa óssea. 
(   ) Indivíduos que usam corticoides por mais de 3 

meses devem iniciar suplementação com cálcio e 
vitamina D. 

(   ) A terapia de reposição hormonal isolada deve ser 
utilizada como primeira escolha em mulheres que 
não apresentaram fraturas. 

(   ) Os bisfosfonados devem ser utilizados com 
suplementação de cálcio e vitamina D. 

 
(A) V/ V/ V/ V/ F/ V 
(B) V/ V/ F/ V/ F/ V 
(C) F/ F/ F/ F/ F/ V 
(D) F/ V/ F/ F/ V/ F 
(E) V/ F/ V/ F/ F/ F 

 
 

15. Paciente idoso, com 79 anos, comparece à consulta para 
um “check-up”. Durante a anamnese, o paciente relatou 3 
episódios de queda no último ano. Como parte da 
avaliação, assinale a alternativa que apresenta o que não 
deve ser realizado. 

 
(A) Teste de marcha e equilíbrio. 
(B) Identificação de possíveis arritmias cardíacas. 
(C) Avaliação da pressão arterial com o paciente 

somente sentado. 
(D) Revisão de medicações em uso, com especial 

atenção a psicofármacos. 
(E) Exame de visão. 

 
 

16. São recomendações gerais para prevenção de quedas em 
pacientes que vivem na comunidade, exceto uma. 
Assinale-a. 

 
(A) Treinar marcha com eventual utilização de objetos 

auxiliares, como bengalas e andadores. 
(B) Realizar programas de exercício para o equilíbrio. 
(C) Modificar fatores ambientais que colocam o paciente 

em risco, como tapetes soltos, fios elétricos no 
trajeto, escadas com degraus mal-demarcados. 

(D) Suspender anti-hipertensivos em pacientes com 
risco cardiovascular inferior a 20% pelo risco de 
hipotensão postural. 

(E) Correção de problemas visuais e da iluminação 
ambiental. 
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17. Homem de 25 anos comparece à consulta, referindo 
blenorragia e disúria. Ao exame físico, constata-se que 
não há úlceras e há corrimento uretral apenas com 
ordenha pelo paciente. Assinale a alternativa que 
apresenta a melhor conduta frente a este quadro de 
Doença Sexualmente Transmissível (DST). 

 
(A) Tratamento sindrômico concomitante de uretrite por 

gonococo ou clamídia com ampicilina 500mg em 
dose única e azitromicina 500mg de 12 em 12 horas 
por 7 dias. 

(B) Tratamento sindrômico de uretrite por gonococo e 
clamídia; encorajar o paciente a comunicar todas(os) 
as(os) parceiras(os) para consulta e tratamento; 
aconselhamento para realização de testes 
sorológicos de DSTs e prevenção futura com 
orientação de sexo seguro, além da notificação do 
caso. 

(C) Tratamento sindrômico para Trichomonas vaginalis 
com metronidazol 400mg a cada 12 horas por 7 
dias, para paciente e parceira, e aconselhamento 
para evitar relações sexuais durante o tratamento. 

(D) Tratamento apenas de gonococo se houver 
baciloscopia com presença de diplococos          
gram-negativos, com ceftriaxona 125mg, 
intramuscular em dose única. 

(E) Como o corrimento só apareceu com a ordenha 
(baixa densidade de diplococos), deve-se 
encaminhar o paciente para um centro secundário 
de tratamento onde será realizado um estudo 
microbiológico, evitando-se riscos de resistência 
bacteriana em tratamento empírico. 

 
 

18. Em relação às vulvovaginites, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) A candidíase apresenta secreção vaginal 

esbranquiçada e grumosa e pode se manifestar por 
disúria relacionada à irritação da pele lesada em 
contato com a urina, quando está indicada a cultura 
de fungos. 

(B) A tricomoníase caracteriza-se por prurido intenso, 
edema de vulva, secreção vaginal                 
amarelo-esverdeada bolhosa, presença de 
protozoário móvel em exame a fresco e o tratamento 
de escolha deve ser realizado com metronidazol gel 
0,75%, intravaginal, por 7 dias. 

(C) Nos casos de candidíase recorrente, definida por 4 
ou mais episódios em um ano, deve-se investigar 
diabetes, avaliar uso frequente de antibióticos ou 
imunossupressão. 

(D) A vaginose bacteriana não deve ser tratada, em 
nenhuma circunstância, quando a paciente for 
assintomática, pelo risco de o tratamento 
desencadear desequilíbrio da flora, além do risco de 
reações adversas ao próprio fármaco. 

(E) Embora os riscos de trabalho de parto prematuro ou 
ruptura de membranas estejam relacionados à 
vaginose e à tricomoníase vaginal na gestação, o 
risco de teratogenicidade contraindica o uso de 
metronidazol, utilizando tratamento indicado com 
tinidazol 2g em dose única. 

 
 

19. Puérpera de 20 dias comparece à consulta, referindo dor 
na mama direita há 5 dias, e apresentando febre e 
calafrios desde a véspera. Sobre complicações da 
amamentação, é incorreto afirmar que 

 
(A) na mastite, a parte afetada está dolorosa, 

hiperemiada, edemaciada e quente, podendo haver 
febre e comprometimento do estado geral, 
especialmente quando há infecção. 

(B) a amamentação deve ser mantida na mastite, pois 
não oferece riscos ao recém-nascido a termo sadio. 

(C) o tratamento desta paciente deve incluir antibiótico 
com cobertura antiestafilocócica (amoxicilina, 
cefalexina, eritromicina, entre outros) por 10 a 14 
dias e deve ser iniciado precocemente.  

(D) a possibilidade de abscesso mamário deve ser 
considerada quando não há melhora em 48 horas. 

(E) no caso de abscesso mamário, a amamentação 
deve ser interrompida em ambas as mamas até a 
resolução do caso. 

 
 

20. Associe as condições com o local/ profissional mais 
adequado para o tratamento da depressão e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
1. Estado delirante agitado. 
2. Diagnóstico de depressão bem estabelecido. 
3. Primeiro episódio de depressão com sintomas leves 

ou moderados. 
4. Paciente prefere ser tratado pelo seu Médico. 
5. Estupor profundo, problemas de alimentação e 

desidratação. 
6. Doenças ou tratamentos concomitantes que podem 

ter como contraindicação o uso de antidepressivo. 
 

I. Tratamento pelo Médico de Família e Comunidade 
no serviço de Atenção Primária à Saúde.  

II. Encaminhamento para psiquiatra e equipe de saúde 
mental em ambulatório de nível secundário. 

III. Tratamento em internação hospitalar. 
 

(A) 1 – II; 2 – I;  3 – II;  4 – II; 5 – III;  6 – III 
(B) 1 – III; 2 – I; 3 – I; 4 – I; 5 – III; 6 – II  
(C) 1 – II; 2 – II; 3 – III; 4 – I; 5 – III; 6 – III  
(D) 1 – III; 2 – II; 3 – I; 4 – I; 5 – II; 6 – III  
(E) 1 – III; 2 – III; 3 – I; 4 – II; 5 – II; 6 – II  
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21. Paciente de 39 anos, G2P2, tabagista (20 cigarros/dia), 
com história prévia de enxaqueca sem aura, comparece à 
Unidade Básica de Saúde, buscando anticoncepcional. 
Faz uso regular de preservativos, mas refere insegurança 
com método único. Sendo assim, assinale a alternativa 
que apresenta o método anticoncepcional que está 
contraindicado para essa paciente. 

 
(A) DIU. 
(B) Minipílula. 
(C) Medroxiprogesterona trimestral. 
(D) Anticoncepcional oral combinado. 
(E) Implante subdérmico. 

 
 

Leia o caso clínico abaixo para responder às questões 22, 
23 e 24. 

 
Paciente de 42 anos, masculino, com diagnóstico de 
Diabetes mellitus tipo 2 há 3 anos, comparece à Unidade 
Básica de Saúde para mostrar exames de controle. Há 6 
meses iniciou tratamento com mudanças no estilo de vida 
e há 15 dias apresentou crise de gota. Ao exame,          
PA = 190/120mmHg, cintura abdominal = 115cm e       
IMC = 34kg/m2. Exames cardiovascular e pulmonar 
normais. Está assintomático. Seus exames mostram 
HbA1c = 7,8%, glicemia = 210mg/dL, colesterol total = 
289mg/dL, HDL = 32mg/dL, triglicerídios = 339mg/dL, 
microalbuminúria em amostra = 67mg/L, creatinina = 
1,1mg/dL e ácido úrico = 13mg/dL. 

 
 
22. Em relação ao diabetes desse paciente, assinale a 

alternativa que apresenta a conduta mais adequada. 
 

(A) Observar. 
(B) Reforçar dieta por 6 meses. 
(C) Iniciar insulina. 
(D) Iniciar metformina. 
(E) Iniciar glibenclamida. 

 
 

23. Em relação à pressão arterial desse paciente, assinale a 
alternativa que apresenta a conduta mais adequada. 

 
(A) Observar. 
(B) Controlar a pressão por 1 mês. 
(C) Iniciar diurético tiazídico. 
(D) Iniciar inibidor da Enzima Conversora da 

Angiotensina. 
(E) Iniciar betabloqueador. 

 
 

24. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, as 
metas de controle de hemoglobina glicada, pressão 
arterial e LDL para esse paciente. 

 
(A) < 7%; < 140/90mmHg; < 130mg/dL. 
(B) < 7%; < 130/80mmHg; < 100mg/dL. 
(C) < 6,5%; < 140/90mmHg; < 130mg/dL. 
(D) < 6,5%; < 130/80mmHg; < 100mg/dL. 
(E) < 6%; < 130/85mmHg; < 100mg/dL. 

 

25. Homem de 29 anos comparece à Unidade Básica de 
Saúde pela primeira vez com lesão ulcerada no pênis, 
única, não dolorosa há 5 dias. É casado e não faz uso de 
preservativos. Assinale a alternativa que apresenta a 
conduta mais adequada para esse paciente. 

 
(A) Solicitar VDRL e FTA-Abs. 
(B) Tratar sífilis e cancro mole. 
(C) Tratar herpes genital. 
(D) Tratar clamídia e gonococo. 
(E) Tratar donovanose. 

 
 

26. Mulher de 35 anos, previamente hígida, comparece à 
consulta na Unidade Básica de Saúde com queixa de 
pirose relacionada à alimentação e episódios de 
regurgitação há um 1 mês. Nega história familiar de 
câncer, perda de peso e sangramento digestivo. Assinale 
a alternativa que apresenta a conduta inicial de melhor 
custo-efetividade para essa paciente. 

 
(A) Solicitar endoscopia digestiva alta. 
(B) Prescrever pró-cinético. 
(C) Prescrever antiácidos. 
(D) Prescrever inibidores da bomba de prótons. 
(E) Tratar Helicobacter pylori. 

 
 

27. Em relação aos marcadores sorológicos da Hepatite B 
(HBV), correlacione as colunas abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
1. HBsAg. 
2. Anti-HBc IgM. 
3. HBeAg. 
4. Anti-HBs. 

 
(   ) É o primeiro marcador que aparece no curso da 

infecção pelo HBV. 
(   ) É marcador de infecção recente, encontrado no soro 

até 6 meses após a infecção. 
(   ) É marcador de replicação viral. 
(   ) Está presente isoladamente em pessoas vacinadas. 

 
(A) 3/ 4/ 1/ 2 
(B) 1/ 3/ 2/ 4 
(C) 2/ 3/ 4/ 1  
(D) 2/ 1/ 4/ 3 
(E) 1/ 2/ 3/ 4 
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28. Sobre a decisão diagnóstica e as propriedades de exames 
complementares, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) Quando se quer excluir um diagnóstico, precisa-se 

de um teste muito sensível, ou seja, que tenha 
poucos falsos negativos, como, por exemplo, a 
combinação de questionário sobre comportamento 
de risco e o teste de HIV feito em amostra de 
doadores de sangue. 

(B) Quando se quer confirmar um diagnóstico, escolhe-
se um teste muito específico, pois ele terá poucos 
falsos positivos, como, por exemplo, a realização de 
uma colonoscopia em um paciente com exame 
positivo de sangue oculto nas fezes, para confirmar 
se ele realmente tem neoplasia de cólon. 

(C) Em um programa de rastreamento, partindo de uma 
população de baixa prevalência de doentes, 
geralmente, utiliza-se um primeiro exame sensível e, 
em seguida, parte-se para um exame específico, 
como, por exemplo, a realização da mamografia 
que, se positiva, deve ser confirmada por biópsia 
antes de se estabelecer um tratamento. 

(D) Ao reduzir o ponto de corte do exame da glicemia de 
jejum para diagnóstico do diabetes de 140mg/dL 
para 126mg/dL, está se aumentando a sensibilidade 
e a especificidade desse exame no diagnóstico 
populacional de pessoas assintomáticas. 

(E) Ao se sugerir a um paciente a participação em um 
programa de rastreamento, deve-se considerar os 
riscos intrínsecos do exame, de possíveis resultados 
falsos positivos ou falsos negativos, bem como da 
complicação de investigações complementares e de 
tratamentos desnecessários que podem ser 
sugeridos diante de um exame falso positivo. 

 
 

29. Gestante de 15 semanas comparece à consulta de        
pré-natal para mostrar exames de primeiro trimestre. A 
urocultura é positiva para Escherichia coli > 100.000 UFC. 
Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais 
adequada para essa paciente. 

 
(A) Observar. 
(B) Tratar somente se apresentar sintomas. 
(C) Tratar mesmo se assintomática. 
(D) Repetir exame imediatamente. 
(E) Tratar e iniciar profilaxia. 

 
 

30. Paciente de 42 anos, feminina, G1P2, comparece à 
Unidade Básica de Saúde para consulta ginecológica de 
rotina. Tem história prévia de NIC 1, mas seus últimos 3 
exames citopatológicos (CP) com intervalo de 1 ano foram 
normais. Assinale a alternativa que apresenta como essa 
paciente poderia ser orientada quanto ao seu 
acompanhamento preventivo. 

 
(A) Fazer o CP obrigatoriamente uma vez por ano. 
(B) Fazer o CP obrigatoriamente a cada 6 meses. 
(C) Fazer o CP a cada 3 anos. 
(D) Fazer CP sempre associado à colposcopia. 
(E) Aplicar a vacina contra HPV. 

 

31. Paciente de 40 anos, previamente hígido, em dietoterapia 
com nutricionista para redução de peso há 3 meses,    
IMC = 32kg/m², comparece à Unidade Básica de Saúde 
para mostrar exames de rotina. Apresenta glicemia = 
96mg/dL, colesterol total = 182mg/dL, HDL = 28mg/dL e 
triglicerídios = 690mg/dL. Assinale a alternativa que 
apresenta a conduta mais adequada a ser tomada. 

 
(A) Prescrever dieta por 6 meses. 
(B) Prescrever sinvastatina. 
(C) Prescrever fenofibrato. 
(D) Prescrever colestiramina. 
(E) Prescrever ezetimibe. 

 
 

32. Assinale a alternativa que apresenta os medicamentos 
que são considerados seguros para uso durante a 
gestação. 

 
(A) Amoxicilina, lítio e fenitoína. 
(B) Metildopa, aciclovir e ácido valproico. 
(C) Varfarina, captopril e doxiciclina. 
(D) Fluconazol, insulina e fenobarbital. 
(E) Digoxina, eritromicina e fluoxetina. 

 
 

33. Assinale a alternativa que apresenta o tratamento mais 
adequado para o manejo de pacientes com asma 
intermitente. 

 
(A) Beta-agonista de curta duração, quando necessário. 
(B) Corticoide inalatório e beta-agonista de curta 

duração. 
(C) Corticoide inalatório. 
(D) Beta-agonista de longa duração. 
(E) Corticoide oral contínuo. 

 
 

34. Assinale a alternativa em que a característica apresentada 
não é um dos atributos essenciais da Atenção Primária à 
Saúde. 

 
(A) Longitudinalidade. 
(B) Equidade. 
(C) Integralidade. 
(D) Acesso. 
(E) Coordenação do cuidado. 
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35. Paciente de 23 anos, feminina, evangélica, chega à 
Unidade Básica de Saúde para realizar revisão 
ginecológica. Relata que está grávida e solicita, na 
recepção, ser acompanhada por mulheres durante todo o 
seu pré-natal. É feito um agendamento e fica combinado 
com a paciente que seu atendimento sempre será 
realizado por uma médica e uma enfermeira da equipe. 
Assinale a alternativa que apresenta o atributo derivado da 
Atenção Primária à Saúde que está sendo levado em 
consideração no atendimento dessa paciente. 

 
(A) Orientação comunitária. 
(B) Competência cultural. 
(C) Integralidade. 
(D) Orientação familiar. 
(E) Equidade. 

 
 

36. Paciente de 32 anos comparece à Unidade Básica de 
Saúde por apresentar febre de 39,5°C de início abrupto, 
cefaleia, mialgia, artralgia, prostração e dor retro-orbitária 
há 5 dias. Ao exame físico, apresenta-se febril com 40°C, 
PA = 120x80mmHg, auscultas cardíaca e pulmonar 
normais e exantema. Assinale a alternativa que apresenta, 
respectivamente, o diagnóstico mais provável e o 
tratamento a ser instituído. 

 
(A) Dengue – hidratação. 
(B) Mononucleose – amoxicilina. 
(C) Varicela – aciclovir. 
(D) Rubéola – imunoglobulina. 
(E) Leptospirose – paracetamol. 

 
 

37. Mulher de 48 anos com diagnóstico de artrite reumatoide, 
em uso crônico de corticoide sistêmico, iniciará tratamento 
com metotrexate. Trouxe resultado do mantoux = 16mm. 
Nega tosse, sudorese noturna ou emagrecimento. Raio X 
de tórax é normal e relata que não tem contato com 
pessoas doentes por tuberculose. Assinale a alternativa 
que apresenta a conduta mais adequada para este caso. 

 
(A) Observar. 
(B) Tratar tuberculose. 
(C) Iniciar quimioprofilaxia para tuberculose. 
(D) Solicitar anti-HIV para estabelecer conduta. 
(E) Fazer BCG. 

 
 

38. Segundo o Programa Nacional de Suplementação de 
Ferro, são candidatos à suplementação todos os 
indivíduos descritos abaixo, exceto um. Assinale a 
alternativa que o apresenta. 

 
(A) Crianças amamentadas ao seio dos 6 aos 18 meses. 
(B) Crianças não amamentadas dos 4 aos 18 meses. 
(C) Gestantes a partir da 20ª semana. 
(D) Mulheres até o 3º mês pós-aborto. 
(E) Mulheres até o 6º mês pós-parto. 

 
 

39. Em relação à Síndrome do Túnel do Carpo, analise as 
assertivas abaixo. 

 
I. Na maioria dos casos, o diagnóstico pode ser 

realizado a partir da história e do exame físico.  
II. O tratamento inicial envolve o uso de analgésicos. 
III. Fisioterapia deve ser reservada apenas para os 

casos com evolução superior a 3 meses.  
 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
 

40. Uma mulher de 39 anos, obesa, busca atendimento 
Médico por apresentar unha encravada no hálux 
esquerdo, com evolução de 3 semanas. A paciente 
apresenta dor intensa para caminhar e o exame físico 
revela edema, presença de pequena quantidade de pus e 
a formação de tecido de granulação no canto afetado. 
Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta 
nessa situação. 

 
(A) Prescrever cefalexina por 10 dias antes de indicar 

cirurgia. 
(B) Realizar a ressecção total da unha. 
(C) Realizar cantoplastia. 
(D) Prescrever compressas embebidas em fenol a 80% 

sobre a unha afetada. 
(E) Prescrever imersões do pé em água morna 3 vezes 

ao dia por uma semana.  
 

 
41. Mulher de 49 anos, raça negra, cabeleireira, consulta-se 

com o Médico de Família e Comunidade, buscando 
orientação quanto à prevenção da osteoporose, pois a sua 
mãe recentemente teve fratura de colo do fêmur, aos 69 
anos. Revendo o seu prontuário, é possível identificar, na 
lista de problemas, que a paciente é obesa (IMC = 
32kg/m²), sedentária, fumante e diabética. Ela nunca 
engravidou e a sua última menstruação ocorreu aos 46 
anos. Ela nega uso regular de medicamentos, exceto 
metformina. Com base nisso, assinale a alternativa em 
que todos os itens sejam fatores de risco para o 
desenvolvimento de osteoporose nessa paciente. 

 
(A) Tabagismo, uso de metformina e raça negra. 
(B) Tabagismo, sedentarismo e história familiar de 

fratura de colo do fêmur. 
(C) Obesidade, diabetes e menopausa precoce. 
(D) Nuliparidade, sedentarismo e raça negra. 
(E) Obesidade, tabagismo e uso de metformina. 
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42. Em relação ao tratamento medicamentoso do tabagismo, 
analise as proposições abaixo. 

 
I. Não está indicado o uso de goma de mascar de 

nicotina para pacientes que usem próteses móveis. 
II. Antecedentes de convulsões contraindicam o uso de 

bupropiona. 
III. O uso de adesivos transdérmicos de nicotina pode 

ser iniciado enquanto o paciente ainda estiver 
fumando, como forma de motivação para o 
abandono do hábito de fumar. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
 

43. Mulher de 36 anos procura atendimento, na Unidade 
Básica de Saúde, por atraso menstrual de 3 meses. Ela é 
obesa e não vinha fazendo uso de método 
anticoncepcional há 2 anos, desde o nascimento do seu 
último filho, que ainda amamenta ao seio. Diante do 
exposto, assinale a alternativa que apresenta a melhor 
conduta nesse caso. 

 
(A) Solicitar dosagem de prolactina. 
(B) Solicitar dosagem de LH e FSH. 
(C) Fazer o teste da progesterona. 
(D) Iniciar anticoncepcional oral combinado. 
(E) Solicitar beta-HCG. 

 
 

44. Adolescente de 15 anos é levado pela mãe para consulta 
com o Médico de Família e Comunidade por apresentar 
prurido nos braços há várias semanas. Exceto por história 
de asma, não há outros problemas de saúde. No exame 
físico, é possível identificar pele seca e a presença de 
áreas liquenificadas em ambas as fossas cubitais, 
estabelecendo o diagnóstico de dermatite atópica. Em 
relação a esse caso, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) São necessários níveis elevados de IgE sérica para 

a confirmação do diagnóstico. 
(B) A piora dos sintomas pode estar relacionada a 

aspectos emocionais do paciente. 
(C) Corticoides tópicos devem ser empregados por 

curtos períodos. 
(D) O uso de prometazina é uma alternativa como 

tratamento sistêmico. 
(E) O Staphylococcus aureus é o principal agente 

infectante das lesões de dermatite atópica.  
 
 
 
 
 
 

45. Em relação à laqueadura tubária no Brasil, analise as 
assertivas abaixo. 

 
I. Deve haver um prazo mínimo de 120 dias entre a 

manifestação da vontade da paciente e o ato 
cirúrgico propriamente dito.  

II. A legislação federal não permite a esterilização 
cirúrgica feminina durante o parto, exceto nos casos 
de comprovada necessidade, por cesarianas 
sucessivas anteriores.  

III. A legislação federal impõe, como condição para a 
realização da esterilização cirúrgica, o registro da 
expressa manifestação da vontade em documento 
escrito e firmado, após a informação a respeito dos 
riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, 
dificuldades de sua reversão e opções de 
contracepção reversíveis existentes. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I, apenas. 
(B) III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
 

46. Lactente de 2 meses de idade é levado pela mãe à 
Unidade Básica de Saúde para consulta de puericultura. 
Ao exame físico, percebe-se que os testículos não estão 
na bolsa escrotal. Assinale a alternativa que apresenta a 
melhor conduta a ser tomada. 

 
(A) Observar. 
(B) Encaminhar para cirurgia com urgência. 
(C) Encaminhar para correção cirúrgica com até 1 ano 

de idade. 
(D) Encaminhar para correção cirúrgica com até 2 anos 

de idade. 
(E) Prescrever hormônios masculinos.  

 
 

47. Criança de 6 anos é levada à Unidade Básica de Saúde 
por ter sofrido uma mordedura do cão da família há 
poucos minutos. A mordedura foi única, superficial e na 
altura do ombro direito. Assinale a alternativa que 
apresenta a melhor conduta nesse momento. 

 
(A) Sacrificar o animal para evitar novas mordeduras. 
(B) Lavar o ferimento com água e sabão. 
(C) Iniciar esquema profilático com vacina antirrábica. 
(D) Iniciar esquema com soro antirrábico. 
(E) Realizar o desbridamento cirúrgico da lesão. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade – SBMFC – TEMFC – Edital nº 11   10 
 
 

48. Em relação à anemia, correlacione as colunas abaixo e, 
em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
1. Anemia microcítica. 
2. Anemia normocítica. 
3. Anemia macrocítica. 

 
(   ) Anemia das doenças crônicas. 
(   ) Anemia por deficiência de vitamina B12. 
(   ) Anemia ferropênica. 
(   ) Talassemias. 
(   ) Anemia das hepatopatias. 

 
(A) 2/ 3/ 1/ 1/ 3  
(B) 1/ 2/ 2/ 3/ 1  
(C) 3/ 3/ 1/ 1/ 2  
(D) 2/ 1/ 3/ 1/ 2  
(E) 1/ 2/ 3/ 2/ 3  

 
 

49. Em relação ao diabetes, analise as assertivas abaixo. 
 

I. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a 
prevalência de diabetes na população acima de 40 
anos é de 11%.  

II. Os frascos de insulina que não estejam em uso 
poderão ser mantidos no congelador por até 3 
meses. 

III. A retinopatia diabética é a principal forma de 
cegueira irreversível no Brasil.  

 
É correto o que se afirma em 

 

(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
 

50. Homem de 56 anos, negro, retorna à consulta, após 3 
meses, para o controle da hipertensão arterial. Ele vem 
fazendo uso de hidroclorotiazida 25mg ao dia, iniciado na 
consulta anterior, quando a sua pressão, após medidas 
repetidas em vários dias, situava-se em torno de 
166/100mmHg. No momento da consulta atual, o paciente 
encontra-se assintomático e a sua pressão é de 
160/98mmHg. Sendo assim, assinale a alternativa que 
apresenta a melhor conduta a ser tomada nesse caso. 

 
(A) Manter o mesmo esquema medicamentoso e 

reforçar a necessidade de atividades físicas 
regulares e dieta com pouco sal. 

(B) Substituir hidroclorotiazida por captopril 25mg de 12 
em 12 horas. 

(C) Acrescentar propranolol 40mg de 12 em 12 horas. 
(D) Acrescentar AAS 100mg ao dia. 
(E) Acrescentar uma dose de hidroclorotiazida à noite.  

 

51. Quanto ao tratamento do paciente portador de 
esquizofrenia, analise as assertivas abaixo.  

 
I. Todos os fármacos antipsicóticos têm eficácia 

semelhante tanto no tratamento agudo quanto 
crônico da doença. 

II. Pode haver variação individual da resposta clínica 
de acordo com o fármaco e a dose empregada. 

III. Uma das principais causas de ausência de resposta 
clínica é o baixo nível plasmático dos medicamentos.  

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
 

52. Uma mulher de 44 anos solicita ao seu Médico de Família 
e Comunidade um atestado de saúde, exigência do clube 
para renovar a sua matrícula anual nas aulas de 
hidroginástica, que vem realizando regularmente há 2 
anos. A paciente encontra-se assintomática e no seu 
prontuário não há registro de nenhum problema de saúde 
prévio, exceto tabagismo. Dessa forma, assinale a 
alternativa que apresenta a melhor conduta frente a essa 
situação. 

 
(A) Orientá-la a retornar às aulas de hidroginástica 

apenas após ter parado de fumar. 
(B) Solicitar eletrocardiograma de repouso. 
(C) Solicitar teste ergométrico. 
(D) Orientar a paciente a suspender as atividades físicas 

até uma avaliação completa. 
(E) Fornecer o atestado baseado na história e no exame 

clínico da paciente. 
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53. O Agente Comunitário de Saúde informa ao Médico de 
Família e Comunidade que um homem de 95 anos foi 
encontrado morto por familiares, durante a madrugada, 
em sua residência. Ele vinha sendo acompanhado há 
vários anos pela Equipe da Estratégia Saúde da Família 
(ESF) por inúmeros problemas, entre eles, hipertensão 
arterial e insuficiências cardíaca e renal, mantendo-se, 
contudo, estável nas últimas semanas. Ao visitar o 
domicílio, o Médico verifica que não há sinais de violência. 
Em relação a essa situação, analise as assertivas abaixo. 

 
I. O atestado de óbito não pode ser preenchido pelo 

Médico da Estratégia Saúde da Família. 
II. Caso os familiares decidam pela cremação, o 

atestado de óbito deverá ser assinado por dois 
médicos. 

III. Como o óbito ocorreu no domicílio, deve ser 
registrado que a morte ocorreu sem assistência 
médica. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
 

54. No que concerne à fibromialgia, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
(A) É comum haver um quadro de depressão associado. 
(B) O exame físico não é útil no estabelecimento do 

diagnóstico. 
(C) A fadiga é uma das principais manifestações. 
(D) O uso de antidepressivos tricíclicos em baixas doses 

constitui uma boa opção terapêutica. 
(E) A avaliação laboratorial deve incluir hemograma, 

velocidade de sedimentação globular e função 
tireoidea.  

 
 

55. Buscando quantificar os efeitos colaterais do DIU, o 
Médico de Família e Comunidade desenvolveu uma 
pesquisa que acompanhou, pelo período de 1 ano, todas 
as mulheres da sua Unidade Básica de Saúde que 
usavam métodos anticoncepcionais. Para tanto, utilizou 
uma ficha específica do Programa de Saúde da Mulher da 
Unidade e os prontuários das pacientes. Diante do 
exposto, assinale a alternativa que apresenta o tipo de 
delineamento dessa pesquisa. 

 
(A) Pesquisa qualitativa. 
(B) Estudo ecológico. 
(C) Estudo de casos e controles. 
(D) Estudo de coorte. 
(E) Estudo transversal. 

 
 
 

56. Uma mulher de 22 anos consulta-se com o Médico de 
Família e Comunidade por apresentar dor às micções há 7 
dias. Nesse período, usou antibióticos por conta própria, 
sem melhora. O exame físico revela a presença de lesões 
eritemato-vesiculosas, em cachos, nos genitais – inclusive 
junto ao meato uretral – e adenopatia na região inguinal 
bilateralmente, compatível com herpes genital. A paciente 
informa que nunca apresentou quadro semelhante. A 
partir desse caso, analise as assertivas abaixo. 

 
I. A prescrição de aciclovir tópico é pouco efetiva 

nesse caso. 
II. Deve ser iniciado o tratamento supressivo com 

valaciclovir nesse momento. 
III. A solicitação dos exames de anti-HIV e VDRL pode 

ser oferecida à paciente nessa situação. 
 

É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
 

57. É(São) fundamento(s) da Atenção Básica, de acordo com 
a Política Nacional de Atenção Básica do Ministério da 
Saúde: 

 
I. valorizar os profissionais de saúde por meio do 

estímulo e do acompanhamento constante de sua 
formação e capacitação. 

II. realizar avaliação e acompanhamento sistemático 
dos resultados alcançados, como parte do processo 
de planejamento e programação.  

III. estimular a participação popular e o controle social. 
 

É correto o que se apresenta em 
 

(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
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58. Considerando a suspensão definitiva ou temporária do 
aleitamento materno, correlacione as colunas abaixo e, 
em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
D. Definitiva. 
T. Temporária. 

 
(   ) Mãe infectada pelo HIV. 
(   ) Uso de maconha, cocaína ou anfetaminas. 
(   ) Criança portadora de galactosemia. 
(   ) Mãe portadora de HTLV1 e HTLV2. 
(   ) Infecção herpética com vesículas localizadas na pele 

das mamas. 
 

(A) D/ T/ T/ T/ T 
(B) T/ T/ T/ D/ T 
(C) D/ D/ T/ T/ D 
(D) D/ T/ D/ D/ T 
(E) T/ D/ D/ T/ D 

 
 

59. A respeito de dor lombar, é incorreto afirmar que 
 

(A) o tratamento conservador para alívio sintomático 
está recomendado nos episódios agudos até 12 
semanas. 

(B) a determinação de um diagnóstico específico não é 
importante no estágio inicial do tratamento, já que a 
maioria dos casos é de dor lombar inespecífica. 

(C) para a maioria dos pacientes, é recomendável longo 
tempo de repouso no leito. 

(D) os medicamentos devem ser usados por tempo 
limitado, preferencialmente em intervalos fixos. 

(E) na dor lombar, a recomendação inicial deve ser de 
compressas frias para dor aguda até 48 horas e de 
compressas mornas para dor crônica. 

 
 

60. Paciente de 45 anos, masculino, comparece à Unidade 
Básica de Saúde com queixa de fraqueza e cansaço 
físico. Traz exame solicitado em pronto atendimento há 5 
dias: Hb = 9,7; Ht = 29%; VCM = 125; RDW = 12%; 
leucócitos = 6.000; neutrófilos = 55%; eosinófilos = 5%; 
monócitos = 9%; basófilos = 1%; linfócitos = 30%; 
plaquetas = 125.000. Presença de neutrófilos 
hipersegmentados e macro-ovalócitos, sem reticulocitose. 
São possíveis causas dessas alterações no hemograma 
as seguintes condições, exceto uma. Assinale a 
alternativa que a apresenta. 

 
(A) Alcoolismo. 
(B) Deficiência de vitamina B12. 
(C) Anemia falciforme. 
(D) Cirrose. 
(E) Deficiência de ácido fólico. 

 
 
 

61. Quanto ao tratamento do tabagismo, analise as 
proposições abaixo. 

 
I. A intervenção breve, como alertar o fumante, produz 

taxas de cessação de 5 a 10% ao ano. 
II. Os pacientes devem parar de fumar para iniciar o 

uso da bupropiona. 
III. Pode ser utilizada mais de uma forma de reposição 

de nicotina para aumentar a taxa de sucesso. 
 

É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 
(B) III, apenas.  
(C) II e III, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
 

62. Correlacione as colunas abaixo, associando o quadro 
clínico com as causas de olho vermelho e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
1. Glaucoma agudo. 
2. Conjuntivite. 
3. Corpo estranho. 

 
(   ) Olho intensamente vermelho, dor intensa, visão 

muito borrada, ausência de secreção, fotofobia e 
lacrimejamento intensos, midríase irregular e córnea 
opacificada. 

(   ) Vermelhidão mais próxima às pálpebras, dor leve, 
visão levemente borrada, secreção abundante, 
fotofobia e lacrimejamento discretos, pupilas 
isocóricas e córnea normal. 

(   ) Vermelhidão pericorneana, dor intensa, visão 
normal, ausência de secreção, fotofobia e 
lacrimejamento intensos, pupilas isocóricas e córnea 
normal. 

 
(A) 3/ 2/ 1 
(B) 1/ 2/ 3  
(C) 1/ 3/ 2 
(D) 2/ 1/ 3 
(E) 3/ 1/ 2 

 

 
63. Assinale a alternativa incorreta no que tange à 

encoprese. 
 

(A) Surge entre 3 e 7 anos de idade e é mais comum em 
meninos. 

(B) A criança é considerada encoprética caso não 
estabeleça controle da defecação até os 4 anos. 

(C) A forma mais frequente é a primária e de ocorrência 
diurna. 

(D) Nas famílias com crianças encopréticas, a mãe 
geralmente é ansiosa ou deprimida. 

(E) Os antidepressivos tricíclicos podem ser eficazes em 
casos selecionados. 
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64. Assinale a alternativa correta quanto ao uso do 
genograma no atendimento em Atenção Primária. 

 
(A) É um dispositivo de avaliação aprofundada da 

estrutura das famílias, mas não permite 
planejamento e intervenção familiar. 

(B) Somente os indivíduos com relação familiar direta ao 
núcleo familiar devem ser representados no estudo 
do caso. 

(C) Deve incluir dados relevantes sobre doenças e 
aspectos de morte de todos os familiares, 
dispensando descrição de hábitos saudáveis. 

(D) Constitui-se numa forma de coleta e armazenamento 
de informações sobre a história da família, que não 
necessita ser atualizada. 

(E) Sua construção parte do indivíduo doente, com 
vistas a propiciar prevenção, promoção, recuperação 
e manutenção da saúde. 

 
 

65. Assinale a alternativa incorreta quanto ao tratamento da 
depressão. 

 
(A) Não há evidências de que os antidepressivos sejam 

superiores ao placebo nas depressões leves. 
(B) Não há diferença de eficácia entre as classes de 

fármacos ou entre fármacos de uma mesma classe. 
(C) A eletroconvulsoterapia é a forma mais rápida e 

efetiva para tratamento de depressões graves. 
(D) Tratamentos psicológicos específicos são efetivos, 

com maior evidência, para depressões leves a 
moderadas. 

(E) Os antidepressivos têm alto potencial para abuso; 
sua retirada deve ser gradual para evitar sintomas 
de abstinência. 

 
 

66. Paciente do sexo masculino, 23 anos, procura 
atendimento na Unidade Básica de Saúde com queixas de 
febre alta, cefaleia, prostração, artralgias, náuseas e 
vômitos com início há 4 dias. Realizada a prova do laço, 
esta se mostrou positiva. Diante do exposto, assinale a 
alternativa que não apresenta um sinal característico de 
quadro de dengue hemorrágica. 

 
(A) Desconforto respiratório. 
(B) Diminuição repentina da temperatura corpórea. 
(C) Hepatomegalia dolorosa. 
(D) Hipertensão arterial. 
(E) Diminuição da diurese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67. Acerca da hanseníase, assinale a alternativa correta. 
 

(A) A hanseníase 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). 

(B) Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é 
considerado um caso de hanseníase quando o 
paciente requer tratamento quimioterápico específico 
e 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. 

(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 
rifampilina, ofloxacina e minociclina. 

(E) 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. 

 
 

68. Paciente de 22 anos, sexo feminino e sexualmente ativa, 
procura posto de saúde para realização de exame 
preventivo de câncer de colo de útero. Já realizou 2 
exames anteriores, ambos normais. No retorno, a paciente 
apresenta, no laudo citopatológico, a presença de lesão 
intraepitelial de baixo grau. Diante do exposto, assinale a 
alternativa que apresenta a conduta preconizada pelo 
Ministério da Saúde para acompanhamento dessa 
paciente. 

 
(A) Encaminhamento para unidade de média 

complexidade para colposcopia e biópsia. 
(B) Repetição do exame citopatológico em 1 ano. 
(C) Encaminhamento para unidade de média 

complexidade para exérese da lesão, visto que esta 
tem natureza maligna. 

(D) Repetição do exame citopatológico em 6 meses. 
(E) Repetição do exame citopatológico em 3 anos, visto 

que a lesão tem característica benigna e a paciente 
já apresentava 2 exames anteriores normais. 

 
 

69. Paciente de 22 anos, sexo feminino e sexualmente ativa, 
questiona quais são as medidas para evitar o 
desenvolvimento do câncer de colo uterino. O Médico de 
Família e Comunidade explica quais são os fatores de 
risco e as medidas que a paciente pode realizar para 
prevenção dessa afecção. Assim, assinale a alternativa 
que não apresenta um fator de risco para 
desenvolvimento de câncer de colo de útero. 

 
(A) Tabagismo. 
(B) Higiene íntima inadequada. 
(C) Uso prolongado de contraceptivos orais. 
(D) Imunossupressão. 
(E) Início tardio da atividade sexual. 
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70. Paciente de 51 anos, sexo feminino, procura atendimento 
no posto de saúde de sua cidade para realização de 
exames de rotina. Afirma que há mais de 5 anos não 
procurava atendimento de saúde. Relata ter hábitos de 
vida sedentários: não cuida da alimentação nem faz 
exercícios físicos. Divorciada, mantém relações sexuais 
com parceiro eventual, com uso de preservativos. Nega 
tabagismo ou etilismo. Nega ter eventos cardiovasculares 
prévios e desconhece qualquer problema de saúde. 
Quando questionada sobre a história familiar, relata que 
um tio materno faleceu de infarto agudo do miocárdio aos 
44 anos. Ao exame físico, não apresenta alterações, e sua 
pressão média é de 134/86mmHg. O Médico de Família e 
Comunidade conversa com a paciente sobre quais são os 
cuidados necessários sugeridos pelo Ministério da Saúde 
para acompanhamento de seu caso. Dessa forma, 
assinale a alternativa que apresenta a conduta mais 
indicada para essa paciente. 

 
(A) Realizar exame citopatológico de colo uterino, 

solicitar mamografia de rastreamento, glicose de 
jejum, perfil lipídico, creatinina sérica, 
eletrocardiograma, microalbuminúria e encorajar a 
paciente para manter um perfil de vida saudável. 

(B) Realizar mamografia de rastreamento, glicose de 
jejum, perfil lipídico, creatinina sérica, 
eletrocardiograma e exames de lesão hepática 
(TGO, TGP e fosfatase alcalina).  

(C) Realizar mamografia de rastreamento, exame 
citopatológico de colo uterino e encorajar a paciente 
para manter um perfil de vida saudável, somente.  

(D) Realizar exame citopatológico de colo uterino, 
solicitar mamografia de rastreamento, perfil lipídico, 
hemoglobina glicosilada, glicose de jejum, 
microalbuminúria, creatinina sérica e encorajar a 
paciente para manter um perfil de vida saudável. 

(E) Realizar mamografia de rastreamento, perfil lipídico, 
exames de lesão hepática (TGO, TGP e fosfatase 
alcalina) e glicose de jejum, somente. 

 
 

71. A Dermatite Atópica na fase infantil, até os 24 meses de 
idade, se caracteriza por lesões, principalmente, 

 
(A) nos pés. 
(B) na área de fraldas. 
(C) nos membros inferiores. 
(D) na face. 
(E) no tórax. 

 
 

72. Paciente de 55 anos comparece à consulta na Unidade 
Básica de Saúde para mostrar resultado de mamografia 
de rotina. Nega história familiar de câncer de mama. Está 
assintomática. A mamografia é classificada como  
BIRADS 3. Não possui exames prévios para comparação. 
Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta a 
ser tomada nesse caso. 

 
(A) Solicitar ultrossonografia mamária. 
(B) Repetir mamografia em 1 ano. 
(C) Repetir mamografia em 6 meses. 
(D) Repetir mamografia em 2 anos. 
(E) Encaminhar para biópsia excisional. 

73. Sobre o diagnóstico da depressão em Atenção Primária à 
Saúde, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) Ao realizar um diagnóstico de depressão, é 

fundamental avaliar o risco de suicídio e fatores 
associados, como ausência de suporte social ou 
plano suicida, que indiquem internação psiquiátrica. 

(B) O tratamento deve ser mantido na menor dose de 
medicação que traga alguma melhora, ainda que 
persistam sintomas residuais, que, com o tempo, 
devem desaparecer. 

(C) A avaliação de episódios maníacos ou hipomaníacos 
prévios sempre deve ser realizada na entrevista de 
um paciente com sintomas de depressão, para 
tomar a melhor conduta. 

(D) Na suspeita de um transtorno bipolar, o paciente 
deve ser avaliado por psiquiatra antes do início da 
medicação antidepressiva, pois esta medicação 
pode desencadear episódio maníaco. 

(E) Considerar, na avaliação clínica do paciente com 
depressão, doenças que podem ser responsáveis 
pelos sintomas, como o hipotireoidismo e efeitos 
adversos de outras medicações de uso contínuo. 

 
 

74. Sobre o tratamento da ansiedade, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
(A) Os betabloqueadores podem auxiliar no controle dos 

sintomas autonômicos, como palpitações e 
tremores, e são utilizados em situações de fobia 
social circunscritas, como antes de apresentações 
públicas. 

(B) O uso de inibidores de recaptação da serotonina tem 
como efeitos adversos: dor epigástrica, diminuição 
da libido, diminuição do apetite e podem, 
inicialmente, exacerbar a ansiedade, o que pode ser 
amenizado com o aumento gradual da dose e o uso 
de benzodiazepínicos nas primeiras 3 a 4 semanas 
de tratamento. 

(C) Os antidepressivos tricíclicos não devem ser 
utilizados no tratamento da ansiedade, exceto 
quando há presença comórbida de depressão, 
optando-se, nessa situação, pelo uso da 
clomipramina por possuir maior ação 
serotoninérgica. 

(D) A buspirona, fármaco que parecia promissor, não se 
mostrou efetiva em ensaios clínicos randomizados. 

(E) Os benzodiazepínicos possuem rápido início de 
ação, porém, seu uso prolongado está associado à 
dependência. 
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75. Diversos estudos que avaliam os serviços de Atenção 
Primária, segundo os princípios definidos por Barbara 
Starfield, têm demonstrado que o acesso aos serviços de 
Atenção Primária à Saúde (APS) é um dos aspectos pior 
avaliados, inclusive na Estratégia Saúde da Família (ESF). 
Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta a 
proposta de melhoria que poderia resultar em um aumento 
direto da acessibilidade aos serviços de APS. 

 
(A) A extensão do horário de funcionamento da Unidade 

de Saúde, pelo menos uma vez por semana, até às 
20 horas, facilitando especialmente o atendimento 
de trabalhadores. 

(B) O fortalecimento da rede de referência e 
contrarreferência, a partir do desenvolvimento de 
prontuário eletrônico único, facilitando o contato do 
Médico da APS com os níveis secundário e terciário 
do sistema de saúde. 

(C) A utilização de prontuários de família, que permitam 
que o Médico acesse informações do contexto 
familiar, facilitando o entendimento do sofrimento do 
paciente e o manejo de seus problemas. 

(D) O treinamento dos Médicos da APS em uma 
abordagem integral do paciente, em suas diversas 
demandas, tanto clínicas como psicossociais, 
aumentando o número de problemas resolvidos na 
própria Unidade de Saúde. 

(E) A aplicação de protocolos assistenciais de 
emergências hospitalares na ESF, que permitam a 
utilização de exames de alta complexidade sem que 
o paciente precise ser avaliado e encaminhado pelo 
Médico da Atenção Primária. 

 
 

76. Paciente de 22 anos, casada, G1P1, comparece à 
Unidade Básica de Saúde com queixa de corrimento fétido 
e dispareunia. Ao exame ginecológico, apresenta 
leucorreia amarelo-esverdeada, bolhosa e fétida, colo com 
petéquias, sem dor à mobilização uterina. Assinale a 
alternativa que apresenta o patógeno possivelmente 
associado e o tratamento correto a ser realizado neste 
caso. 

 
(A) Gardnerella – secnidazol. 
(B) Clamidia – azitromicina. 
(C) Candida – fluconazol. 
(D) Trichomonas – metronidazol. 
(E) Gonococo – ciprofloxacino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77. Quanto aos problemas nutricionais na infância no Brasil, 
analise as assertivas abaixo. 

 
I. O déficit estatural é melhor que o ponderal como 

indicador de influências ambientais negativas sobre 
a saúde da criança. 

II. Com o aumento da obesidade, a anemia por 
deficiência de ferro deixou de ser um problema de 
saúde pública. 

III. O excesso de peso como problema de saúde pública 
tem suplantado o baixo peso para estatura. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
 

78. Recém-nascido de 10 dias de vida é levado pela mãe à 
consulta na Unidade Básica de Saúde com lesão 
vegetante, úmida, de cor rosa pálido em região umbilical, 
sem calor local. Está em bom estado geral, tranquilo e em 
aleitamento materno exclusivo. Assinale a alternativa que 
apresenta a melhor conduta a ser tomada. 

 
(A) Pincelar solução de nitrato de prata. 
(B) Iniciar antibioticoterapia sistêmica. 
(C) Realizar drenagem. 
(D) Recomendar uso de faixa abdominal. 
(E) Recomendar correção cirúrgica aos 5 anos de idade. 

 
 

79. Lactente de 2 meses de vida é levado à consulta pela mãe 
por vômitos cíclicos. Ao exame, está em bom estado 
geral, ativo, tranquilo, com peso adequado. A criança 
mama exclusivamente ao seio, dorme bem, suas vacinas 
estão em dia e houve bom ganho de peso desde a última 
consulta. Assinale a alternativa que apresenta a conduta 
mais adequada a ser tomada neste caso. 

 
(A) Observar. 
(B) Realizar pHmetria. 
(C) Prescrever dieta espessa. 
(D) Prescrever cisaprida. 
(E) Prescrever ranitidina. 
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80. Uma mulher de 54 anos comparece à consulta por ter 
notado pequena quantidade de sangue vivo ao realizar 
higiene após evacuação há 3 dias. A paciente ainda 
queixa-se de dor, especialmente ao evacuar. Ela relata 
que as suas fezes sempre foram muito ressequidas, 
mesmo com o uso de laxantes de fenolftaleína, consumido 
de forma crônica. Desde então, persiste com dor às 
evacuações. O exame físico revela fissura anal na posição 
de 6 horas. Em relação ao manejo dessa situação, 
assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) O uso do laxante contendo fenolftaleína deve ser 

desencorajado.  
(B) O Médico deve realizar toque retal nessa consulta 

para excluir a presença concomitante de 
hemorroidas. 

(C) Prescrição de uma dieta rica em fibras e hidratação 
adequada.  

(D) Prescrição de analgésicos com anestésico tópico. 
(E) Prescrição de uma pomada proctológica contendo 

corticoide pelo período de 7 dias. 
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