01 - Ao tratar a abstinência alcoólica com benzodiazepínico, como diazepam ou clordiazepóxido, além da
diminuição da agitação, qual é o outro efeito clínico importante associado a essa droga no delirium
tremens?
A) Aumento do limiar para crise convulsiva.
B) Aumento significativo da confusão mental.
C) Aumento do limiar para parada respiratória.
D) Aumento do risco de parada cardíaca.
02 - Em relação ao uso de Oseltamivir no tratamento da Influenza, analise as seguintes assertivas:
I. A droga deve ser prescrita na dose de 75 mg 2x/dia por 5 dias.
II. Náuseas e vômitos podem ser minimizados se a droga for ingerida com a alimentação.
III. Reduz a duração dos sintomas nos casos de Influenza não complicada e, se iniciado dentro de 2
dias, do início dos sintomas.
IV. Tem sido associado a alterações psiquiátricas em pacientes com mais de 70 anos.
Quais estão corretas?
A) Apenas I e II.
B) Apenas I e III.
C) Apenas I, III e IV.
D) Apenas I, II e III.
03 - Qual das vacinas abaixo está contraindicada para um paciente em quimioterapia?
A) Rubéola.
B) Hepatite B.
C) Tétano.
D) Influenza.
04 - Em relação às dislipidemias, é correto afirmar que:
A) A farmacoterapia para otimização de HDL colesterol e triglicerídios tem menos impacto do que a direcionada
para LDL colesterol.
B) Hipotireoidismo, síndrome nefrótica e doença hepática grave são causas identificáveis de aumento do LDL
colesterol.
C) O paciente com hipercolesterolemia isolada beneficia-se de dieta com restrição de carboidratos simples.
D) O principal objetivo do tratamento das dislipidemias é a redução do LDL
colesterol.
05 - Na pancreatite necrotizante, é correto afirmar que o uso de antibióticos está indicado:
A) Para profilaxia em todos os pacientes.
B) Para os pacientes que iniciarem suporte nutricional parenteral.
C) Quando houver suspeita de sepse enquanto aguardamos os resultados das culturas.
D) Para os pacientes que necessitam de CPRE (congiopancreatografia endoscópica retrógrada).
06 - Mulher, 34 anos, tabagista, procura atendimento por dor importante em membro inferior direito, com
alteração para deambular, de início súbito. No momento da consulta, iniciou com falta de ar progressiva e
dor com piora na inspiração profunda. Refere ser hipertensa e está com níveis pressóricos controlados.
Qual a hipótese diagnóstica mais provável?
A) Tromboembolismo pulmonar.
B) Crise de asma.
C) Pneumonia por aspiração.
D) Aneurisma dissecante da aorta.
07 – Quais das situações abaixo são as mais comuns no diagnóstico diferencial de crise convulsiva?
A) Desordens psicogênicas e enxaqueca.
B) Síncope e desordens psicogênicas.
C) Hipoglicemia e síncope.
D) Enxaqueca e Ataque Isquêmico Transitório (AIT).
08 - A hepatite B é decorrente da infecção pelo vírus B (HBV), sobre ele são feitas as seguintes afirmações:
I. O HBV é um vírus de RNA que pertence à família Flaviviridae. Sua transmissão ocorre
fundamentalmente por via parenteral.
II. No acompanhamento do paciente com hepatite B, o aparecimento do anti-HBs e o
desaparecimento do HBsAg e da carga viral indicam resolução da infecção pelo HBV na maioria

dos casos.
III. A cirrose é condição predisponente para o surgimento de Carcinoma Hepatocelular (CHC), porém
casos de CHC em portadores HBV podem ocorrer na ausência de cirrose.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas I e III.
C) Apenas II e III.
D) I, II e III.
09 – Em que momento um paciente que foi internado para o tratamento de pneumonia bacteriana sem
complicações deve ser reavaliado com raio-X de tórax?
A) No dia da alta hospitalar.
B) Em 1-2 semanas após a alta hospitalar.
C) Em 2-3 semanas após a alta hospitalar.
D) Em 4-6 semanas após a alta hospitalar.
10 – Mulher, 54 anos, diabética e hipertensa. Apresenta níveis controlados de glicemia. Picos pressóricos
frequentes de pressão arterial sistólica acima de 200 mmHg e diastólica acima de 140 mmHg há 1 ano. Uso
abusivo de sal. Tabagista com consumo aproximado de 40 cigarros/dia. Em uso de metformina 2 g/dia e
hidroclorotiazida 25 mg/dia. Retorna à consulta clínica com os seguintes exames:
Glicemia de jejum = 143 mg/dL; Creatinina = 3,2 mg/dL; EQU com proteinúria.
Qual a conduta inicial mais apropriada com base nos exames acima?
A) Restringir sal da dieta e encaminhar para diálise.
B) Orientar restrição de sal; suspender tabagismo; suspender metformina e hidroclorotiazida e modificar o
tratamento anti-hipertensivo.
C) Otimizar o tratamento anti-hipertensivo e aumentar a dose de metformina.
D) Manter os tratamentos vigentes e investigar nefropatia diabética.
11 – Vítima de trauma por atropelamento é atendida por equipe do SAMU. Ao chegar ao local, a equipe
encontra a paciente inconsciente e com fratura exposta na perna esquerda, além de um ferimento cortocontuso na face. A primeira conduta é:
A) Garantir via aérea.
B) Imobilização da fratura.
C) Sutura do ferimento.
D) Passar um cateter venoso central.
12 – Ferimento cortocontuso no hálux esquerdo com sangramento ativo. No serviço de emergência, é
constatada a necessidade de suturar. Por ordem, os procedimentos a serem realizados são:
A) Anestesia com vasoconstritor, antissepsia, sutura e curativo.
B) Antissepsia, anestesia sem vasoconstritor, sutura e curativo.
C) Anestesia sem vasoconstritor, antissepsia, sutura e curativo.
D) Antissepsia, anestesia com vasoconstritor, sutura e curativo.
13 – Homem, 60 anos, em acompanhamento de hepatite por vírus C, vem à consulta de rotina com queixa
de emagrecimento, febre baixa e dor abdominal em epigástrio com cerca de 2 meses de evolução. Assinale
a alternativa que contenha os métodos diagnósticos iniciais para este paciente.
A) Ecografia abdominal e alfa-feto proteína.
B) Antígeno carcino embrionário e alfa feto proteína.
C) Tomografia computadorizada de abdome e transaminases.
D) Ressonância magnética de abdome e antígeno carcino embrionário.
14 – Paciente que está sendo submetido à drenagem de abscesso com anestesia local refere, durante o
procedimento, gosto metálico na boca. A hipótese mais provável para esse sintoma é reação:
A) Normal devido à ansiedade do paciente.
B) Alérgica ao anestésico local.
C) Resultante de intoxicação anestésica.
D) À injeção do anestésico em meio ácido devido ao processo infeccioso local.
15 - Qual das alternativas abaixo faz parte do conjunto de complicações de uma cirurgia bariátrica?
A) Artrose de coluna.

B) Osteomielite joelho.
C) Insuficiência cardíaca.
D) Doença desmielinizante de nervos periféricos.
16 - Dos diagnósticos abaixo, qual o que NÃO é considerado fator de risco para carcinoma de cólon?
A) Síndrome de Peutz-Jeghers.
B) História familiar.
C) Adenoma viloso.
D) Pólipo hiperplásico.
17 - Durante um plantão em uma unidade móvel do SAMU, o plantonista se depara com o atendimento a
um paciente queimado, retirado de uma residência em chamas por integrantes do Corpo de Bombeiros.
Em relação a este atendimento, assinale a assertiva correta:
A) A rouquidão progressiva é um sinal de obstrução iminente das vias aéreas e a intubação orotraqueal deve ser
feita precocemente.
B) O uso de compressas umidificadas em água gelada diminui a profundidade e a gravidade das queimaduras.
C) A reposição endovenosa de potássio deve ser iniciada o mais precocemente possível com o intuito de se
prevenir arritmias cardíacas.
D) Deve-se evitar a retirada de adornos (anéis, relógios, joias) neste atendimento pré- hospitalar, pois pode haver
uma progressão da lesão.
18 - Considerando uma paciente jovem e assintomática, em qual das situações abaixo há indicação
absoluta para colecistectomia?
A) Cálculo único, de 4 cm, na vesícula.
B) Vesícula em porcelana.
C) Cálculos múltiplos na vesícula.
D) Pólipo de 0,7 cm na vesícula.
19 – Paciente de 68 anos, sexo masculino, comerciante, informa ser portador de doença hemorroidária há
vários anos. No início apresentava sangramento discreto e dor, evoluindo atualmente para exteriorização
em todas as evacuações, que requerem manobras digitais para sua redução. Prurido moderado. Como
comorbidade apresenta diabetes insulino dependente e relato de valvuloplastia. Em relação a este
paciente assinale a afirmativa CORRETA:
A) Se for optado pelo tratamento cirúrgico, apesar de ser uma operação orificial, há indicação de antibiótico
profilático.
B) A confirmação do diagnóstico à inspeção e toque anais dispensa a realização de endoscopia.
C) É o paciente ideal para tratamento por ligadura elástica das varizes hemorroidárias.
D) Esta doença é classificada como sendo de IV grau, com indicação de tratamento cirúrgico.
20 - Paciente masculino, 45 anos, dá entrada no pronto socorro com quadro de melena e hematêmese com
inicio hoje pela manhã. Familiares relatam ser o segundo episódio de sangramento digestivo em 30 dias.
História de etilismo estando sem uso de álcool desde o episódio anterior de sangramento. Apresenta-se
taquicárdico, hipotenso e ictérico (I+/IV), com um nível de consciência rebaixado (Glasgow 10). Em relação
a este caso clínico, assinale a assertiva correta:
A) O tamponamento com balão de Sengstaken-Blakemore pode ser considerado como conduta inicial neste
paciente.
B) O uso de inibidor de bomba de prótons para este paciente só estaria indicado se houvesse história de uso de
antiagregantes plaquetários.
C) O objetivo da terapia farmacológica neste paciente é promover uma redução da hipertensão portal a partir da
indução de uma vasoconstrição esplâncnica.
D) Uma reposição volêmica vigorosa adequada com cristalóides melhora a perfusão cerebral e consequentemente
o nível de consciência, descartando a necessidade de uma via aérea definitiva.
21 - Com relação aos cânceres epiteliais de ovário, dentre as alternativas abaixo, NÃO estaria correto
afirmar que:
A) A linfadenectomia pélvica e para-aórtica deve sempre ser realizada.
B) Devemos realizar pesquisa de mutação do BRCA em toda paciente com diagnóstico de carcinoma epitelial não
mucinoso de ovário.
C) Nos casos em que se planeja tratamento neoadjuvante, biópsia guiada por imagem ou por laparoscopia deve
ser obtida antes de iniciar o tratamento quimioterápico a fim de excluir tumores de outros sítios, por exemplo, do
trato digestivo.
D) O estadiamento cirúrgico envolve a coleta do líquido ascítico ou lavado peritoneal, inspeção de toda a cavidade

peritoneal, histerectomia total, salpingo-oforectomia bilateral, omentectomia, remoção de áreas suspeitas ou, se
não houver, biópsias randômicas da superfície peritoneal incluindo as goteiras parietocólicas e a área
diafragmática.
22 – L.V., 23 anos, procura o ambulatório com queixa de nódulo de mama de aparecimento nos últimos
quatro meses, indolor e que foi notado pelo seu companheiro. Nega história de câncer na família e já tem
dois filhos de parto normal. Ao exame: nódulo móvel, indolor, limites precisos e de consistência
fibroelástica. Sem outras alterações, ao exame físico. A melhor conduta neste caso deve ser realizar:
A) Mamografia e punção por agulha fina
B) USG mamária e punção por agulha fina
C) Acompanhamento clínico sem necessidade de biopsia
D) Ressonância nuclear magnética com contraste e biopsia guiada por ressonância
23 - Mulher com 59 anos refere ter apresentado três episódios de sangramento vaginal em pouca
quantidade e de coloração escura no último ano. Diz também estar utilizando terapia de reposição
hormonal de uso contínuo desde a menopausa, que ocorreu aos 52 anos. Qual o método propedêutico
mais adequado para a elucidação diagnóstica?
A) Histeroscopia com biópsia.
B) Biópsia aspirativa de endométrio.
C) Curetagem uterina.
D) Ultrassonografia pélvica transvaginal.
24 - É indubitável que o tratamento adjuvante resulta em benefícios substanciais para uma boa parte das
mulheres com câncer de mama inicial. Entretanto, relativamente pouca atenção tem sido dada à incidência
e ao manejo de toxicidades tardias, sobretudo relacionadas ao tratamento quimioterápico. Efeitos
adversos que podem se manifestar muito tempo depois do tratamento devem ser reconhecidos e
monitorados. Com relação ao citado, o que NÃO seria correto afirmar?
A) Gravidez depois do tratamento de câncer de mama não está associada a pior prognóstico.
B) É importante enfatizar que ausência de menstruação é equivalente de infertilidade.
C) Falência ovariana prematura induzida pela quimioterapia é uma toxicidade importante para mulheres na prémenopausa. Pode ser caracterizada como amenorreia temporária ou permanente, o que geralmente depende da
idade da paciente, do tipo e da duração desta.
D) A cardiotoxicidade por antracíclicos pode ter forma aguda ou subaguda. No entanto, na maioria os casos são de
instalação tardia (> 1 ano após a conclusão do tratamento), tendendo a ser irreversíveis e relacionados à dose
cumulativa de antracíclicos administrada.
25 - A gravidez ectópica geralmente se encontra associada a fatores de risco. Qual dos fatores abaixo qual
não esta relacionado com o aumento crescente desta patologia?
A) Cirurgia tubária prévia.
B) Uso de dispositivo intrauterino.
C) Ocorrência de adenomiose.
D) Anticoncepção de emergência com levonogestrel.
26 – Mulher de 27 anos traz o resultado do seu novo exame citopatológico de colo uterino, coletado há 30
dias, cujo laudo está descrito abaixo. Seu primeiro exame citopatológico foi há um ano, que estava normal
e encontra-se anexado em seu prontuário.
- Células do epitélio pavimentoso, na maioria intermediárias, sem atipias.
- Presença de células metaplásicas.
- Alguns grupamentos de células colunares endocervicais.
- Alguns leucócitos.
- Flora bacteriana tipo Döderlein.
- Ausência de células malignas no material examinado.
Diante desse resultado e de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, qual a conduta correta?
A) Indicar colposcopia devido à presença de células metaplásicas.
B) Orientar novo citopatológico em um ano, por se tratar de exame normal.
C) Coletar novo citopatológico após tratamento de infecção vaginal evidenciada no exame.
D) Orientar novo citopatológico em três anos, por se tratar de exame normal.
27 – Com relação ao câncer de mama e do ovários hereditários, assinale aquela que for INCORRETA.
A) Mulheres aos 70 anos com mutações deletérias no BRCA1 apresentam risco de 90% câncer de mama, 80% de

risco de câncer de ovário e 70% de risco de desenvolverem câncer de mama contralateral.
B) Mulheres portadoras de mutações deletérias no gene BRCA2 apresentam aos 70 anos risco de 55% de câncer
de mama, 16,5% de câncer de ovário e 62% de câncer de mama contralateral.
C) Podem estar associados a outros tumores, como câncer de pâncreas e câncer de próstata em homens jovens.
D) Está indicado teste genético para os genes BRCA1 e BRCA2 em descendentes de judeus Ashkenazy.
28 – Qual a causa mais comum de crescimento intrauterino restrito tardio?
A) Anormalidades cromossômicas.
B) Insuficiência placentária.
C) Malformações congênitas.
D) Alterações genéticas.
29 - Menina de 17 anos com amenorreia primária e desenvolvimento normal dos caracteres sexuais
secundários foi submetida ao teste do progestogênio o qual foi negativo. Em seguida, realizou-se estímulo
com estrogênio + progestágeno e também não houve sangramento. Qual a hipótese diagnóstica?
A) Disgenesia gonadal pura.
B) Síndrome dos ovários policísticos.
C) Síndrome de Rokitansky.
D) Síndrome de Turner.
30 - Em relação ao pico ovulatório do LH, é verdadeiro afirmar que os seguintes eventos podem estar
associados:
I. Aumento da produção androgênica pelas células granulosas dos folículos terciários.
II. Aumento da descamação de células eosinófilas do epitélio estratificado cérvico-vaginal.
III. Aumento de mucina no muco cervical
IV. Aumento da tortuosidade das glândulas do endométrio funcional
V. Aumento da androstenodiona nas células tecais de folículos primários recrutados
A) II e V apenas.
B) III e IV apenas.
C) I, III e V apenas.
D) II, III e IV apenas.
31 -Recém nascido com 28 dias de vida, ictérico desde o nascimento, sempre com predomínio de
bilirrubina indireta, reticulócitos de 2%, hemoglobina de 12,5 e volume globular de 37, sem
hepatoesplenomegalia, exame físico sem alterações. Qual a hipótese diagnóstica mais provável?
A) Síndrome de Gilbert.
B) Síndrome de Crigler Najjar.
C) Icterícia fisiológica prolongada.
D) Deficiência de glicose-6-fostatodesidrogenase.
32 - Escolar de 6 anos apresenta-se há um dia com quadro de febre elevada, tosse, dor de garganta, dor
abdominal, diarreia e cefaleia. Ao exame observa-se exsudato em tonsilas, enantemas, adenomegalia
cervical não dolorosa, hiperemia conjuntival e rouquidão. Inicialmente deve-se tratar este paciente com:
A) Sintomáticos.
B) Amoxicilina via oral.
C) Prednisona via oral.
D) Penicilina benzatina.
33 -A oxiuríase é causada pelo parasita _________ sendo o ________ seu(s) reservatório(s) e a resistência
dos ovos em ambiente doméstico dura cerca de ______ semanas.
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.
A) Trichuris trichiura – homem e o cão – seis
B) Enterobius vermicularis – homem – três
C) Trichuris trichiura – cão – seis
D) Enterobius vermicularis – cão – seis
34 - Lactente de cinco meses chega ao setor de emergência com quadro de dificuldade respiratória que se
iniciou há três dias e pior nas últimas 12 horas. Apresenta ausculta pulmonar com estertores crepitantes
difusos, raros sibilos expiratórios, ausculta cardíaca normal. Saturação em oximetria de pulso em ar
ambiente de 86%. Raio X de tórax com infiltrado peribrônquico bilateral, hiperinsuflação difusa. Ausculta
cardíaca sem alterações. Afebril no momento. Sobre esta doença, assinale as alternativas que se

encontram corretas.
I. O uso rotineiro de nebulização com solução salina hipertônica diminui a gravidade e taxa de
internação.
II. O uso de corticosteroides sistêmicos está indicado nos pacientes com história de atopia.
III. Pode-se tentar um teste terapêutico com beta-2 adrenérgico inalatório.
IV. Deve ser mantido em jejum até melhora da dificuldade respiratória.
A) III apenas.
B) I e II apenas.
C) II e III apenas.
D) II e IV apenas.
35 - O ponto crítico para o sucesso da reanimação neonatal é o estabelecimento adequado da ventilação.
Quando após a realização dos passos iniciais em 30 segundos o recém-nascido apresenta apneia
devemos:
A) Fornecer oxigênio inalatório a 100%.
B) Ofertar ventilação com pressão positiva.
C) Proceder imediata intubação traqueal.
D) Iniciar com compressão torácica e ventilação.
36 - No exame de rotina de um lactente de quatro meses com dificuldade de ganho ponderal você observa
presença de um sopro cardíaco holossistólico de regurgitação, mais audível entre o terceiro e quarto
espaços intercostais esquerdos, irradiando-se em faixa para a direita, e segunda bulha hiperfonética na
área pulmonar. Na radiografia de tórax observa-se aumento da circulação pulmonar com cardiomegalia a
custa das cavidades esquerdas. O diagnóstico mais provável é:
A) Tetralogia de Fallot.
B) Estenose pulmonar.
C) Persistência do canal arterial.
D) Comunicação interventricular.
37 - Qual a alternativa correta em relação à dermatite atópica na infância?
A) É uma doença inflamatória aguda da pele que afeta um terço das crianças.
B) A maioria dos pacientes desenvolve a doença após os 5 anos.
C) Em muitos pacientes, que desenvolverão rinite alérgica e/ou asma, é a primeira manifestação de atopia.
D) Em lactentes e crianças pequenas, não há um padrão característico de distribuição das lesões, podendo
ocorrer em qualquer parte do corpo.
38 - Menina, 9 anos de idade, previamente hígida, consulta na unidade de saúde por febre de 39°C,
cansaço, cefaleia e dor abdominal leve presentes há 5 dias. Suas conjuntivas estão um pouco ictéricas,
mas não há alterações na pele. Na oroscopia, há presença de lesões petequiais no palato e exsudato
branco-acinzentado e sem placas na orofaringe. Há aumento de linfonodos cervicais bilaterais. A ausculta
torácica é inocente, e observa- se hepatomegalia. Suas fezes e urina são normais. Desse modo, o mais
provável agente causador desse quadro é:
A) Estreptococo beta-hemolítico.
B) Estreptococo do grupo A.
C) Citomegalovírus humano.
D) Vírus da rubéola.
39 – O comportamento característico de uma criança de _________ meses incompletos é usar as mãos, as
colocando frequentemente na boca, junto com roupas e qualquer outro objeto ao seu alcance. Assinale a
alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.
A) 0 a 3
B) 3 a 6
C) 6 a 9
D) 9 a 12
40 – Pré-escolar de 2 anos apresenta-se com tumoração indolor, em região cervical, observada pela mãe
durante o banho. Ao exame lesão cística em linha média, que move-se cranialmente com a deglutição ou
protrusão da língua. O diagnóstico mais provável é:
A) Cisto branquial.
B) Tireoide ectópica.
C) Cisto tireoglosso.

D) Linfadenopatia infecciosa.
41 - Os levantamentos estatísticos mostram atualmente que os danos causados pela iatrogenia são
alarmantes, frutos do sobrediagnóstico e sobretratamento. Com base no “primum non nocere” hipocrático
surgiram vários movimentos alertando sobre os excessos de intervenções. Entre esses, ChoosenWisely,
Slow Medicine, RightCare Alliance e, especialmente, a Prevenção Quaternária, que pode ser conceituada
como ação para:
A) Tratar pacientes portadores de um agravo não detectado em prevenção primária, secundária e terciária.
B) Detectar um problema de saúde em estágio inicial em um indivíduo ou população, facilitando, dessa forma, a
cura, ou reduzindo sua progressão.
C) Reduzir os efeitos crônicos de um problema de saúde em um indivíduo ou população, minimizando o prejuízo
funcional em consequência de problema de saúde agudo ou crônico.
D) Identificar paciente ou população em risco de supermedicalização, para protegê-los de uma intervenção médica
invasiva e sugerir procedimentos científica e eticamente aceitáveis.
42 - Ao iniciar sua atividade em uma Unidade de Saúde da Família um médico recebe a informação que no
território onde atua estão ocorrendo vários casos de Sífilis Neonatal. Ele decide reforçar com os
profissionais de todas as equipes da unidade a utilização no pré-natal de um teste de diagnóstico para a
sífilis. A principal característica deste teste diagnóstico deve ser:
A) Alta sensibilidade.
B) Alta especificidade.
C) Valor preditivo negativo elevado.
D) Razão de probabilidade positiva baixa.
43 - No estudo ______________, as variáveis são todas medidas uma única vez, sem distinção estrutural
entre as preditoras e as de desfecho. Elas têm grande valor, pois fornecem informações descritivas sobre
_______________.
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.
A) de coorte – incidência
B) transversal – incidência
C) transversal – prevalência
D) de ensaio clínico – causalidade
44 – Um morador de um município brasileiro de 20.000 habitantes procurou a Unidade Básica de Saúde,
tendo sido acolhido de forma competente, uma vez diagnosticado como portador de diabetes mellitus
iniciou o tratamento. Porém, quando necessitou de atendimento especializado por médico
endocrinologista foi informado que esse atendimento não estava disponível naquele município e não havia
possibilidade de encaminhá-lo para outra cidade.
Assinale o princípio doutrinário do Sistema Único de Saúde que está comprometido na situação relatada.
A) Equidade.
B) Integralidade.
C) Universalidade.
D) Hierarquização.
45 –Em relação ao viés em pesquisas clínicas, analise as assertivas abaixo, conforme descrito por
Fletcher (2006):
I. O viés de seleção ocorre quando são feitas comparações entre grupos de pacientes que diferem
em outros determinantes do desfecho, além do que está sendo estudado.
II. O viés de aferição ocorre quando os métodos de aferição são iguais entre os grupos de pacientes.
III. O viés de confusão ocorre quando dois fatores estão associados e seus efeitos não se confundem.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas II e III.
D) I, II e III.
46 -Qual das situações abaixo constitui contraindicação às vacinas de bactérias ou vírus atenuados na
infância?
A) Desnutrição.
B) Doença neurológica com sequela.
C) Uso de 2 mg/Kg/dia de prednisona durante os últimos 15 dias.
D) Impetigo.

47 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com os códigos de ética dos profissionais da
saúde, deve ser garantido aos adolescentes, nos Serviços de Saúde, direito ao sigilo e à privacidade no
seu acesso:
A) Desde que acompanhados por pais ou responsáveis.
B) Exceto nas questões de saúde sexual e reprodutiva.
C) Inclusive nas questões de saúde sexual e reprodutiva, independentemente de possíveis danos ao paciente ou a
outros.
D) Em qualquer questão, desde que a não revelação não acarrete dano ao paciente ou de outros. Se houver
quebra de sigilo, o adolescente obrigatoriamente deverá ser informado.
48 - Homem, 20 anos, vem apresentando um isolacionismo crescente, com descuido de sua aparência e
fumando cerca de três carteiras de cigarro por dia. Apresenta condutas que são descritas pelos familiares
como estranhas, com ideias de que vem sendo perseguido e de que seres de outro planeta vem se
comunicando com ele através de ondas que invadem a sua mente. Em função do provável diagnóstico, a
conduta terapêutica psicofarmacológica mais adequada seria iniciar com:
A) Sertralina.
B) Carbonato de lítio.
C) Clozapina.
D) Clonazepam.
49 - A mortalidade infantil pós-neonatal tem forte relação com:
A) Atenção ao parto.
B) Controle de infecção hospitalar.
C) Acompanhamento pré-natal.
D) Falta de saneamento básico.
50 - A mamografia em mulheres com mais de 40 anos apresenta sensibilidade e especificidade em torno de
75% e 94%, respectivamente, para câncer de mama. Isso mostra a possibilidade de o exame apresentar
A) 25% dos falsos positivos.
B) 75% dos verdadeiros negativos.
C) 94% dos verdadeiros negativos.
D) 75% dos falsos positivos.

