
 

GABARITO SIMULADO SEMESTRAL 2018.2 – 8ª fase 

PEDIATRIA: 

1. E 

2. E 

3. C 

4. D 

5. C 

6. E 

7. D 

8. C 

9. C 

10. E 

11. C 

12. C 

13. E 

 

MEDICINA LEGAL: 
 
14- C; por ter realizado ato ao qual não tinha experiência ou treinamento adequado. E será                
responsabilizado porque é médico formado, mesmo que em treinamento. 

15- B; é ato realizado apenas por atendimento à Justiça ou à autoridade policial, nunca para                
atender a parte; esta poderá ter assistente técnico, se desejar nomeá-lo no processo. Tem fé               
pública, mas pode ser contestada pelas partes ou pelo juiz, sendo que este inclusive pode pedir                
nova perícia. Médicos podem ser extraordinariamente nomeados peritos para casos          
específicos  na falta de peritos oficiais. 

16- C; o instrumento é contundente, portanto produz lesão contusa, se for fechada, ou, como               
no caso, aberta, e portanto lacerante; não possui ponta, nem gume, excluindo as outras              
possibilidades. 

17- C; porque houve aborto e vinculado no nexo causal o trauma ao resultado; é o segundo                 
parágrafo do art. 129 do Código Penal. 

18- A; são sinais clássicos dos asfixiados em geral. Com raras exceções, como o enforcado               
branco, ou intoxicado por monóxido de carbono, que fica rosado. O afogamento pode se dar               
apenas pela entrada da cabeça na água. São frequentes em nossa região os enforcamentos,              
que são geralmente suicidas. Os sobreviventes apresentam petéquias subconjuntivais, que          
atestam que o processo asfíxico se deu, sem êxito letal, e isto constitui agravante na               
responsabilização por lesões corporais.  

MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE 

 

19- D 

20- C 

21- D 

22- A 

23-D 

 

  



 

GINECOLOGIA 

24- A. A vacinação contra o HPV em massa visa diminuir a incidência de lesões intraepiteliais                

de alto grau, embora não substitua o rastreamento. A faixa etária e a periodicidade do               

citopatológico está determinada no protocolo de rastreamento de câncer de colo uterino do             

MS e está alinhado às recomendações internacionais. Histeroscopia com biópsia está indicada            

para diagnóstico de câncer de endométrio, não faz parte da propedêutica para alterações de              

colo uterino. 

25- D. O direito ao aborto legal está garantido à mulher em caso de estupro, de risco de vida                   

materno (artigo 28 do Código Penal) e em caso de anencefalia, por uma decisão do STF, de                 

2012. Em caso de estupro, não há necessidade de boletim de ocorrência ou de decisão judicial.                

A palavra da mulher é suficiente para o acesso ao procedimento em qualquer hospital que               

atenda SUS.  

26- E. Infecções urinárias não complicadas prescindem de propedêutica auxiliar. O tratamento            

é prescrito após anamnese com sintomas típicos. Tampouco está indicada urocultura de            

controle em mulheres que não estão gestando. O desaparecimento dos sintomas é suficiente             

para inferir sucesso do tratamento.  

27- D. A amostra descrita é satisfatória pois inclui células da zona de transformação, onde               

ocorrem a maior parte dos tumores. A flora vaginal é normal, lactobacilar, e não há no                

esfregaço células com alterações sugestivas de infecção por HPV. A indicação é repetir o              

exame em um ano, conforme o protocolo do Ministério da Saúde e consensos internacionais,              

já que este foi o primeiro exame da paciente em questão. Um próximo exame normal em um                 

ano indica avaliações tri-anuais, se a mulher se mantiver assintomática. 

28- E. Não há indicação de rastreamento rotineiro através de medida de colo uterino, as               

evidências não sustentam a prática em nenhum grupo. A avaliação de fatores de risco, com               

ênfase em história prévia de parto prematuro, deve ser feita na primeira consulta e o uso de                 

progesterona está associado a uma diminuição destes nascimentos em gestações únicas nas            

gestantes com fatores de risco.  

29 - E. Controle dietético e atividade física regular são o manejo inicial de DMG, são capazes de                  

controlar níveis glicêmicos em 70 a 80% dos casos. Metformina foi considerada medicação             

segura e eficaz para o controle glicêmico em gestantes, com melhor adesão ao tratamento. A               

insulinoterapia é o tratamento mais antigo para diabetes gestacional, deve ser instituído            

quando há falha em atingir as metas de controle de glicemia com as medidas anteriores. 

30- A. A indicação neste caso é de abreviação do período expulsivo por sofrimento fetal agudo.                

A via de parto preferencial é a mais rápida. Há plano e posição fetal que permitem o uso de                   

fórceps. Assim, está indicado instrumentar.Cesariana aumenta os riscos maternos,         

especialmente de laceração uterina às manobras de retirada do concepto e hemorragia, além             

de não representar a via de nascimento mais rápida. A manobra de Kristeller está proscrita,               

pois aumenta riscos maternos e fetais (lesão hepática materna, lesão cervical fetal). Oxigênio             

não parece melhorar a saturação sanguínea fetal, nem o desfecho do parto para o              

recém-nascido.  

31- B. O diagnóstico de eclampsia é confirmado pelos exames laboratoriai. A corticoterapia na              

tentativa de melhorar a maturidade pulmonar fetal, já que provavelmente a idade gestacional             



 

é menor do que 34 semanas pelo exame físico. Os corticóides também estão associados a uma                

melhora das alterações hepáticas e na contagem de plaquetas maternas no puerpério. O             

sulfato de magnésio é usado para evitar novas convulsões e deve ser mantido, sob vigilância               

clínica, por 24 horas após o parto. Antes das 32 semanas de gestação, o uso do sulfato de                  

magnésio nas mesmas doses usadas para a profilaxia de eclampsia também está associado a              

neuroproteção fetal. A via de parto depende do bem estar fetal, das condições maternas e do                

controle dos sintomas iniciais. A estabilidade hemodinâmica e a normo-oxigenação materna           

são condições necessárias para o nascimento, ou seja, é preciso primeiro estabilidade clínica             

materna para depois promover o nascimento.  

32- C. A interrupção antecipada da gestação monocoriônica visa impedir complicações 

relacionadas à placenta, com síndrome transfusão feto-fetal. 

33- A. A inserção pode ser mais confortável em épocas do ciclo em que o colo está mais pérvio, 

como na menstruação ou na ovulação, e é um procedimento ambulatorial, realizado no 

consultório. O DIU TCu380 tem duração de 10 anos, com evidências que sustentam sua eficácia 

contraceptiva por até 12 anos. Como as intercorrências maiores acontecem na inserção, evitar 

a troca antecipada evita também o risco de deslocamento e perfuração uterina. O único 

impedimento para a inserção em mulheres jovens ou nulíparas é a histerometria menor do 

que 6 cm, para o T Cu380A. A revisão anual é feita com a visualização do fio pelo OCE, 

auto-exame também pode ser recomendado e as indicações de exame preventivo de colo de 

útero, tanto antes quanto após a inserção, são as mesmas do rastreamento do Ministério da 

Saúde. 

34- A. Conforme os resultados apresentados acima, as únicas indicação para o uso de AAS 

como profilático seria para pré-eclâmpsia e hipertensão gestacional grave, conforme 

observado pelo intervalo de confiança de ambos, que aponta para proteção (ambos os IC tem 

valores menores do que 1). 

 

 

 

 


