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1) AMRIGS 2019: Os anticoncepcionais hormonais agem 

____________ a ovulação, _________ a viscosidade do 

muco cervical e tornando o endométrio ___________ à 

nidação. Assinale a alternativa que preenche, correta e 

respectivamente, as lacunas do trecho acima.  

A) estimulando – aumentando – receptivo  

B) inibindo – aumentando – impróprio  

C) inibindo – diminuindo – impróprio  

D) estimulando – diminuindo – receptivo 

 

2) USP 2020 - Primigesta, 27 anos de idade, vem para iniciar 

pré-natal. É hipertensa crônica diagnosticada aos 22 anos de 

idade, fez uso de enalapril por 3 anos e, após mudança de 

hábitos de vida, suspendeu o tratamento medicamentoso. 

Tem diabetes tipo 2, usava metformina antes de engravidar 

que também suspendeu. Idade gestacional de 9 semanas, 

assintomática. Ao exame clínico inicial, apresenta pressão 

arterial de 166x102mmHg, confirmada em segunda ocasião. 

Nesse momento, qual é a conduta com relação à pressão 

arterial?  

(A) Tratamento medicamentoso ambulatorial.  

(B) Tratamento endovenoso em regime de internação.  

(C) Sulfato de magnésio em regime de urgência.  

(D) Não há necessidade de tratamento pressórico. 

 

3) AMRIGS 2020 – Sobre o carcinoma de endométrio, é 

correto afirmar que:  

A) Obesidade, diabete, hipertensão, menopausa tardia e 

nuliparidade são fatores de risco.  

B) O diagnóstico é feito pelo sintoma de sangramento pós-

menopausa e pelo exame físico.  

C) O estadiamento é cirúrgico.  

D) A amostragem de linfonodos não está indicada no tipo 

histológico seroso-papilífero e no endometrioide g1. 

 

4) AMRIGS - 2019 A Síndrome dos ovários policísticos é 

uma alteração frequente em mulheres e reúne vários achados 

clínicos e laboratoriais. Qual das alternativas abaixo NÃO é 

um critério diagnóstico essencial?  

A) Hiperandrogenismo.  

B) Ovário micropolicístico e/ou aumentado de volume (> 

10ml).  

C) Anovulação crônica.  

D) LH elevado. 

 

5) AMRIGS 2019 – Em relação ao metabolismo da glicose 

na gestação e à fisiopatologia do Diabetes Gestacional (DG), 

analise as assertivas abaixo: 

I. A resistência à insulina aumenta progressivamente 

durante a gestação normal, em virtude da secreção 

placentária de alguns hormônios, como o lactogênio 

placentário.  

II. A resistência à insulina atende às necessidades 

metabólicas do feto, que precisa de maior 

disponibilidade de glicose, a qual é transportada pela 

placenta por meio de difusão facilitada.  

III. O defeito metabólico nas mulheres com DG é a sua 

incapacidade de secretar insulina em níveis 

necessários para atender à demanda aumentada. 

IV. O mecanismo primário na macrossomia é a 

hiperinsulinemia fetal decorrente da hiperglicemia 

materna, o que leva a uma maior transferência de 

glicose da mãe para o feto.  

Quais estão corretas?  

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II e IV.  

C) Apenas I, II e III.  

D) I, II, III e IV. 

 

6) AMRIGS 2019 – Analise as figuras abaixo: 

 

I. Na figura I, a situação é longitudinal e a 

apresentação é pélvica completa.  

II. Na figura II, a apresentação é cefálica defletida 

de 3º grau ou de face.  

III. Na figura III, a situação é transversa e a via de 

parto sempre será cesariana.  

IV. Na figura I, a atitude fetal é de flexão e a posição 

fetal é esquerda. 

 Quais estão corretas?  

A) Apenas I e II.  

B) Apenas III e IV.  

C) Apenas I, II e III.  

D) Apenas II, III e IV. 

 

7) USP 2020 - Paciente com 1 filho vivo, deseja engravidar 

novamente e vem para aconselhamento pré-concepcional. 

Traz a foto do primeiro filho, quando recém-nascido: 



 

Qual é a orientação específica relacionada a esse quadro?  

A) Aconselhamento genético com cariótipo do casal. 

B) Sorologias para citomegalovírus, toxoplasmose, herpes. 

C) Pesquisa da mutação da metilenotetrahidrofolato 

redutase.  

D) Suplementação pré-concepcional de ácido fólico. 

 

8) AMRIGS 2016 – Assinale a alternativa INCORRETA 

sobre a Vaginose Bacteriana (VB): 

A) Pacientes com VB assintomáticas somente necessitam de 

tratamento se forem submetidas a procedimentos 

ginecológicos invasivos.  

B) Não é considerada uma doença sexualmente transmissível.  

C) Facilita a aquisição de doenças sexualmente 

transmissíveis.  

D) Os regimes de tratamento em dose única ou por sete 

dias têm a mesma eficácia.  

E) Metronidazol e clindamicina são opções terapêuticas. 

 

9) FMUSP 2020 - O partograma abaixo caracteriza: 

 

 

A) Fase de latência.  

B) Vício pélvico. 

C) Distocia funcional.  

D) Expulsivo prolongado 

 

10) AMRIGS 2017 – Considere os itens abaixo:  

I. Gestação.  

II. Vida sexual ativa.  

III. Atrofia urogenital no climatério.  

Quais estão associados à infecção do trato urinário em 

mulheres?  

A) Apenas I.  

B) Apenas II.  

C) Apenas III.  

D) Apenas I e II.  

E) I, II e III. 

 

11) AMRIGS 2019 – Considerando as Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST), analise as assertivas 

abaixo:  

I. Sífilis na gestação é uma doença rara e não acarreta em 

maior morbidade para mãe ou para o feto, não necessitando 

tratamento específico.  

II. Lesões vesiculares bilaterais múltiplas e dolorosas são 

características de Herpes, podendo ser tratadas sem nenhum 

teste diagnóstico adicional.  

III. Gonorreia é uma IST que causa muita dor e sempre é 

sintomática, especialmente na mulher. Quais estão corretas?  

A) Apenas I.  

B) Apenas II.  

C) Apenas II e III.  

D) I, II e III. 

 

12) FMUSP 2020 - Em um exame periódico de saúde, uma 

jovem de 22 anos de idade, operadora de telemarketing, 

assintomática e sem antecedentes mórbidos pessoais, refere 

atividade sexual há três anos, com vários parceiros, nem 

sempre com proteção (camisinha). Os exames preventivos a 

serem realizados são: 

A) Pesquisa de Clamídia e sorologias para HIV e hepatite 

C.  

B) Audiometria ocupacional e hemograma. 

C) Exame genital, Papanicolaou de colo uterino e VDRL.  

D) Não está indicado nenhum exame. 

 

13) UFSC 2019 - Uma paciente feminina, 45 anos, procura a 

unidade básica de saúde, relatando preocupação em fazer o 

exame do HIV, pois descobriu que o seu ex-parceiro adoeceu. 

Você atende e acolhe a paciente, verifica seu histórico de 



saúde e queixas atuais e solicita alguns exames. Quando a 

paciente retorna, os resultados são os seguintes: anti-HIV não 

reagente, HBsAg não reagente, anti-HBc IgG não reagente, 

anti-HCV reagente, anti-HBs reagente e VDRL não reagente. 

Qual a sua interpretação e a próxima conduta?  

A) Hepatite B resolvida – tranquilizar a paciente.  

B) Hepatite B resolvida – solicitar reforço de vacina.  

C) Hepatite B em fase de resolução – observar evolução 

clínica.  

D) Hepatite C – encaminhar para iniciar tratamento.  

E) Hepatite C suspeita – solicitar exame confirmatório. 

 

14) AMP 2019 – Recém nato de mãe com sífilis 

diagnosticada na gestação, adequadamente tratada, VDRL 

materno 1:4. Bebê nasceu assintomático com VDRL de 1:4, 

colhidos hemograma e líquor que se mostraram normais. Raio 

X de ossos longos sem alterações. Qual a conduta a ser 

tomada?  

a) Liberar com orientações.  

b) Iniciar penicilina cristalina por 7 dias.  

c) Iniciar penicilina cristalina por 10 dias.  

d) Liberar após dose única de penicilina benzatina.  

e) Manter em observação hospitalar e tratar se desenvolver 

clínica. 

 

15) AMRIGS 2016 – Sobre a toxoplasmose na gestação, 

assinale a alternativa correta.  

A) O risco de contaminação fetal será menor quando a 

infecção materna ocorrer no final da gestação.  

B) A avidez da IgG para toxoplasmose é inversamente 

proporcional ao tempo de infecção materna.  

C) A positividade da IgM pode persistir por mais de um 

ano.  

D) A espiramicina é a opção terapêutica de escolha para o 

tratamento da infecção fetal pelo toxoplasma.  

E) É comum a reativação da infecção latente em pacientes 

imunocompetentes. 

 

16) AMRIGS 2019 – Sobre as vedações contidas no Código 

de Ética Médica, analise as assertivas abaixo:  

I. Prestar informações a empresas seguradoras sobre as 

circunstâncias da morte do paciente sob seus cuidados, além 

das contidas na declaração de óbito.  

II. Deixar de guardar o sigilo profissional na cobrança de 

honorários por meio judicial ou extrajudicial.  

III. Revelar informações confidenciais obtidas quando do 

exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos 

dirigentes de empresas ou de instituições, salvo se o silêncio 

puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade. 

Quais estão corretas?  

A) Apenas I.  

B) Apenas III.  

C) Apenas I e II.  

D) I, II e III. 

 

17) AMRIGS 2020 – Sobre o código de ética médica, analise 

as assertivas abaixo:  

I. O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e 

atuará sempre em seu benefício, mesmo depois da morte.  

II. O médico poderá utilizar seus conhecimentos para, em 

conjunto com as forças policiais, obter provas por intermédio 

de procedimentos e medicamentos para que pessoas suspeitas 

de crime hediondo, em situação de clamor social, tenham sua 

condenação, mesmo que porventura possam causar dano a 

integridade das mesmas.  

III. O médico exercerá sua profissão com autonomia, não 

sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames 

de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as 

situações de ausência de outro médico, em caso de urgência 

ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à 

saúde do paciente.  

Quais estão corretas?  

A) Apenas I e II.  

B) Apenas I e III.  

C) Apenas II e III.  

D) I, II e III. 

 

 

18) AMRIGS 2017 – Analise as assertivas abaixo sobre a 

vedação ao médico no Código de Ética Médica:  

I. É vedado revelar fato de que tenha conhecimento em 

virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, 

dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.  

II. É autorizado revelar quando o fato seja de conhecimento 

público ou o paciente tenha falecido.  

III. É vedado fazer referência a casos clínicos identificáveis, 

exibir pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou 

na divulgação de assuntos médicos, em meios de 

comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente.  

Quais estão corretas?  

A) Apenas I.  

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III.  

E) I, II e III. 

 

19) AMRIGS 2015 – Em relação ao atendimento do 

adolescente e ao Código de Ética Médica, assinale a 

alternativa correta.  

A) O médico guardará sigilo a respeito das informações de 

que detenha conhecimento no desempenho de suas funções 

sob qualquer circunstância.  

B) O médico romperá o sigilo profissional, informando aos 

pais ou responsáveis do adolescente a respeito das 

informações de que detenha conhecimento no caso de 

consulta relacionada aos métodos contraceptivos.  



C) O médico não deve abrir o sigilo profissional nem mesmo 

em situações que ofereçam risco ao adolescente, sob o risco 

de ser penalizado. 

 D) É vedado ao médico revelar sigilo profissional 

relacionado à paciente menor de idade, inclusive a seus 

pais ou representantes legais, quando o adolescente tem 

capacidade de discernimento.  

E) É vedado ao médico deixar de revelar informações sobre o 

adolescente para seus pais ou representantes legais, mesmo 

que este tenha capacidade de discernimento. 

 

20) UFSC 2020 - Em relação ao Código de Ética Médica e as 

Resoluções dos Conselhos Federal e Regional de Medicina, é 

correto afirmar:  

A) É vedada ao médico a prática da ortotanásia.  

B) É direito do médico se recusar a realizar atos médicos 

que, embora legais, sejam contrários aos ditames de sua 

consciência, exceto em situações de emergência 

C) É permitido cobrar honorários de paciente assistido em 

hospital que se destina à prestação de serviços públicos, desde 

que o procedimento tenha sido realizado fora de seu horário 

de trabalho.  

D) É permitido ao médico delegar a outros profissionais atos 

ou atribuições exclusivos da profissão médica, desde que com 

sua supervisão direta.  

E) É permitido revelar sigilo profissional em redes sociais, 

desde que tais redes sejam de acesso exclusivo a profissionais 

médicos. 

 

21) AMRIGS 2019 – Analise as seguintes afirmações em 

relação à telarca:  

I. No início do desenvolvimento puberal, apresenta-se sempre 

simétrica e bilateral.  

II. Na maioria dos casos, é o primeiro sinal de puberdade em 

meninas.  

III. Seu surgimento normal pode variar entre oito e 13 anos. 

 Quais estão corretas? 

 A) Apenas I e II.  

B) Apenas I e III.  

C) Apenas II e III. 

D) I, II e III. 

 

22) AMRIGS 2017 – 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  

E) Trichuris trichiura – homem – três 

 

23) UFSC 2019 – Uma lactente de 6 meses, sexo feminino, 

é trazida pela mãe à consulta de puericultura com queixa de 

atraso do desenvolvimento. A mãe relata que a filha senta-se 

projetando para frente e apoiando nas mãos, brinca com os 

pés e emite sons consonantais. Porém, não engatinha, e não 

faz gestos com a mão e a cabeça (“tchau”, “não bate 

palmas”). Baseado na sua hipótese diagnóstica, a melhor 

conduta é:  

A) Tranquilizar a mãe.  

B) Encaminhar à fisioterapia.  

C) Encaminhar ao neuropediatra.  

D) Investigar erro inato do metabolismo.  

E) Investigar maus tratos. 

 

24) AMRIGS 2019 – Em relação ao quadro clínico do 

sarampo, é correto afirmar que:  

A) A febre é elevada, atingindo o auge na época do 

aparecimento do exantema, e cai subitamente, em crise, no 

terceiro ou quarto dia do exantema.  

B) As manchas de Koplik, característica da doença, 

aparecem de 1 a 2 dias após o surgimento do exantema e 

desaparecem 2 ou 3 dias depois.  

C) O exantema inicia-se atrás do pavilhão auricular, 

disseminando-se rapidamente para o pescoço, a face e o 

tronco e atinge a extremidade dos membros por volta do 

terceiro dia.  

D) O exantema começa a esmaecer em torno do final da 

primeira semana, na sequência inversa que apareceu, 

deixando manchas acastanhadas. 

25) AMRIGS 2016 – Dentre os aspectos clínicos abaixo, qual 

é característico da crise convulsiva febril?  

A) Maior incidência nos primeiros seis meses de vida.  

B) Pela sua curta duração, não necessita tratamento.  

C) Pelo seu caráter benigno, não necessita tratamento.  

D) É tônico-clônica generalizada.  

E) Pelo seu caráter benigno, não tem complicações 

cognitivas. 

 

26) AMRIGS 2016 – Em relação ao quadro clínico do 

exantema súbito, assinale a alternativa correta.  

A) Acomete principalmente lactente abaixo de seis meses.  

B) Inicia com febre alta e contínua.  

C) A febre cede em até três dias após o surgimento do 

exantema.  

D) O exantema inicia-se nos membros superiores, 

estendendo-se ao tórax e membros inferiores.  

E) O exantema tende a durar, em média, sete dias, ocorrendo 

descamação da pele. 

 



27) AMRIGS 2019 - Qual dos marcos do desenvolvimento 

infantil é esperado em um lactente de sete meses de idade, 

acompanhado através da caderneta de saúde da criança?  

A) Imita gestos.  

B) Brinca de esconde-achou.  

C) Faz pinça.  

D) Produz jargão. 

 

28) UFSC 2020 - Um recém-nascido, de mãe diabética, com 

3 horas de vida, mostra-se ativo, com boa sucção no seio 

materno, eupneico, pletórico. A mãe refere ainda não ter leite, 

apenas colostro. O resultado da glicemia foi 50. A conduta 

mais apropriada é:  

A) infusão venosa rápida de solução de glicose a 10%.  

B) manter aleitamento materno e controle dos níveis de 

glicose.  

C) manter controle dos níveis de glicose e prescrever 

medicação para acelerar a apojadura.  

D) oferecer solução glicosada por via oral e manter 

aleitamento materno e controle dos níveis de glicose  

E) manter controle dos níveis de glicose e oferecer 

complementação com fórmula infantil a cada 3 horas até que 

a mãe tenha leite. 

 

29) AMRIGS 2019 – Para mamas extremamente densas à 

mamografia, que podem diminuir a sensibilidade para 40 a 

50%, é recomendado que se complemente com outro exame 

que, na maioria dos casos, é o(a):  

A) Tomografia computadorizada.  

B) Ultrassonografia mamária bilateral.  

C) Autoexame das mamas.  

D) Mamotomia (core-biopsy a vácuo). 

 

30) AMRIGS 2019 – Paciente de 40 anos, G3P2, com 13 

semanas de gestação, refere sangramento vaginal, cólicas 

frequentes e vômitos há 1 dia. Ao exame, útero palpável ao 

nível da cicatriz umbilical, batimentos cardiofetais ausentes 

ao sonar doppler e colo fechado ao toque vaginal. Foi 

realizada ultrassonografia obstétrica que evidencia os 

seguintes achados: 

 

Qual a hipótese diagnóstica?  

A) Ameaça de abortamento.  

B) Doença trofoblástica gestacional.  

C) Descolamento do córion frondoso.  

D) Placenta prévia. 

 

31) UFSC 2020 - Analise a ilustrações numeradas abaixo:  

 
Assinale a alternativa que que indica a denominação correta 

das malformações uterinas. 

A) 1. arqueado • 2. duplo • 3. septado  

B) 1. bicorno • 2. didelfo • 3. septado  

C) 1. didelfo • 2. duplo • 3. Dividido 

D) 1. didelfo • 2. bicorno • 3. dismórfico  

E) 1. pseudoduplicidade • 2. arqueado • 3. Dividido 

 

32) AMRIGS 2019 – Analise as assertivas abaixo sobre o 

papel da Atenção Primária à Saúde no sistema de saúde:  

I. As evidências mostram que sistemas de saúde com uma 

forte base na atenção primaria à saúde conseguem os 

melhores resultados, maior equidade, e uma menor taxa de 

crescimento nas despesas em saúde.  

II. Sistemas de saúde com forte investimento na atenção 

primária tendem a ter melhores resultados de saúde.  

III. A Estratégia Saúde da Família tem melhores resultados 

de saúde incluindo reduções na mortalidade infantil e 

mortalidade adulta para algumas condições de saúde 

sensíveis à atenção primária. 

Quais estão corretas?  

A) Apenas I.  

B) Apenas III.  

C) Apenas I e II.  

D) I, II e III. 

 

33) AMRIGS 2019 – Sobre o genograma, analise as 

assertivas abaixo:  

I. Permite observar a estrutura familiar e suas relações.  

II. A interpretação em forma horizontal é o ciclo vital e, na 

vertical, é por meio das gerações. Pode ajudar na reflexão dos 

membros da família individualmente e do sistema como um 

todo.  

III. As pessoas estão organizadas dentro do sistema familiar 

segundo sexo, idade e geração. O lugar que ocupa dentro da 

estrutura familiar pode influenciar no funcionamento, na 

relação e no tipo de família que formará a geração seguinte. 

 Quais estão corretas?  

A) Apenas I.  

B) Apenas III.  

C) Apenas I e II.  

D) I, II e III. 



34) AMRIGS 2016 – São atributos específicos dos serviços 

de Atenção Primária, EXCETO:  

A) Primeiro contato.  

B) Longitudinalidade.  

C) Universalidade.  

D) Integralidade.  

E) Coordenação. 

 

35) FMUSP 2020 O Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF) é importante dispositivo à organização do sistema de 

atenção à saúde no Brasil. Quais são seus objetivos?  

A) Suprir a atenção básica com especialistas para ampliar a 

cobertura de casos complexos.  

B) Incrementar e ampliar a referência e contra referência de 

casos.  

C) Ampliar a abrangência das ações da atenção básica, 

bem como sua resolubilidade.  

D) Encaminhar os casos que necessitem atendimento 

especializado. 

BOA PROVA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GABARITO 

 

NOME: ___________________________________________________________ CÓDIGO PESSOA _____________________ 

 

1 A B C D E 

2 A B C D E 

3 A B C D E 

4 A B C D E 

5 A B C D E 

6 A B C D E 

7 A B C D E 

8 A B C D E 

9 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

 

 

ALGUMA SUGESTÃO OU CRÍTICA? 

 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 


