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Atenção: 

Este caderno contém todas as questões da prova de residência para o Hospital de 

Força Aérea de São Paulo.  

 Confira seus dados na etiqueta e assine sobre ela. 

 O tempo de prova será de até 4 horas. 

 Todos os celulares, relógios e dispositivos eletrônicos deverão ficar 

desligados,lacrados em envelope específico, sobre a mesa do fiscal de sala. 

 A prova é composta de 100 questões de múltipla escolha com 4 opções de 

resposta (A, B, C, D), verifique se seu caderno possui essa configuração. 

 Ao final o candidato deverá entregar o caderno de questões juntamente com a 

folha de resposta preenchida e assinada; 

 É permitido levar a folha de resposta do candidato; 

 

Boa prova. 

 

 

Assinatura do candidato 
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 AO ASSINALAR SUAS RESPOSTAS, PREENCHA TOTALMENTE O QUADRÍCULO.  

 NÃO FAÇA UM X OU QUALQUER OUTRA MARCA. 

 ASSINE NO LOCAL INDICADO.  

Nº A B C D Nº A B C D Nº A B C D Nº A B C D 

1     26     51     76     

2     27     52     77     

3     28     53     78     

4     29     54     79     

5     30     55     80     

6     31     56     81     

7     32     57     82     

8     33     58     83     

9     34     59     84     

10     35     60     85     

11     36     61     86     

12     37     62     87     

13     38     63     88     

14     39     64     89     

15     40     65     90     

16     41     66     91     

17     42     67     92     

18     43     68     93     

19     44     69     94     

20     45     70     95     

21     46     71     96     

22     47     72     97     

23     48     73     98     

24     49     74     99     

25     50     75     100     

 

Assinatura do candidato 
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1. Agente comunitário de saúde (ACS), em conversa com a médica da equipe, relata que está tendo problemas no 

acompanhamento de uma família nova na área. Na casa, vive uma família nuclear com dois filhos pequenos. A família 

está passando por dificuldades financeiras que parecem ter relação com possível uso abusivo de álcool. Segundo 

relato da esposa, ela já insistiu que o marido buscasse ajuda, mas não teve sucesso e tem vergonha da situação. 

Tendo em mente o trabalho na Atenção Primária e a Política de Redução de Danos, qual a primeira estratégia a ser 

tomada para benefício do paciente e sua família, nesse momento? 

a) Solicitar ao ACS que, de forma precoce, oriente a família a buscar um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 

(CAPS-AD), pois a família pode se desestruturar devido ao uso abusivo de substâncias, nesse caso, o álcool. 

b) Utilizar a espera permitida, uma vez que o problema com drogas foi relatado pela esposa, o ideal é aguardar que o 

marido espontaneamente busque o serviço de saúde, pois pode representar apenas um conflito da relação do casal. 

c) Realizar visita domiciliar, ou agendar consulta na unidade, para o paciente, a fim de estabelecer vínculo e fazer uma 

avaliação geral do paciente e da família, sem obrigatoriamente abordar o problema do uso abusivo de álcool, nesse 

primeiro momento. 

d) Realizar visita domiciliar para que a médica possa abordar os malefícios do álcool. A intervenção breve é capaz de 

reduzir o consumo de substâncias de forma significativa e representa um primeiro passo dentro da política de redução de 

danos. 

 

2. “Os padrões de relacionamento em gerações anteriores podem fornecer modelos implícitos de funcionamento 

familiar na próxima geração”. O instrumento para obter esta informação é: 

a) Ecomapa. 

b) Rede Social Significativa. 

c) Visita domiciliar. 

d) Genograma. 

 

3. João Antônio é um trabalhador na área de limpeza urbana. Tem 52 anos e é casado. No último mês, João conseguiu 

fazer um “plano de saúde” para ele, sua esposa e seus dois filhos. Resolveu, portanto, fazer uma revisão de saúde. 

Após a consulta, foi informado pelo médico que precisaria fazer alguns exames. Ao tentar autorizar seus exames, 

descobriu que o plano feito por ele não oferecia cobertura para exames complementares. Foi sugerido a ele que 

procurasse uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para realizar os exames. Considerando que você seja o médico 

dessa UBS, assinale a opção que contenha a conduta, a justificativa e o princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) 

que sejam coerentes com a situação de João. 

a) Você pode pedir os exames ao João, caso o mesmo possua indicação, respeitando o princípio da Universalidade, pois 

João marcou corretamente seu atendimento na UBS. 

b) Você pode pedir os exames ao João e, como ele já foi avaliado por um colega, não precisa nem marcar atendimento, 

somente preencher as requisições pelo SUS. Dessa forma, você obedece ao princípio da Integralidade. 

c) Você não pode pedir os exames ao João, pelo menos não na UBS, mas orienta que ele o procure no seu consultório 

particular, onde você preencherá as requisições dos exames pelo SUS e dará um desconto na consulta. Agindo dessa 

forma, você responde ao princípio da Integralidade. 

d) Você pode pedir os exames para João após verificar se o mesmo tem indicação para fazê-los. Dessa forma, você estará 

obedecendo ao princípio do controle social, afinal João, mesmo tendo plano de saúde, é usuário do SUS. 
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4. O CAPS tem por função acolher as demandas de localidades específicas, através de intervenção multidisciplinar e 

interdisciplinar, além de:  

a) Organizar a rede de atenção municipal.  

b) Promover o afastamento esporádico de portadores de sofrimento mental através de ações intersetoriais.  

c) Promover a reinserção social do portador de sofrimento mental através do fortalecimento de seus laços familiares e 

comunitários em detrimento do trabalho; 

d) Acolher em atendimento portadores de sofrimentos mentais leves e instáveis, preservando seus laços sociais através de 

afastamento recorrente. 

 

5. Cada usuário de CAPS deve ter um projeto terapêutico individual ou singular, bem como um terapeuta de referência 

cujas atribuições são:  

a) Definir o projeto terapêutico dos usuários sob sua responsabilidade e ter contato com as famílias dos usuários sob sua 

responsabilidade; 

b) Evitar comentar o diagnostico com o usuário, deixando os detalhes mais importantes para os familiares; 

c) Monitorar junto com o usuário o seu projeto terapêutico, porém definindo sem a participação da família as atividades e 

frequência de participação no serviço 

d) Avaliar sistematicamente as metas traçadas no projeto terapêutico, somente em diálogo com a equipe técnica. 

 

6. A transferência de serviços, de responsabilidades, poderes e recursos da esfera federal para a estadual e a municipal 

após a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) constitui o seguinte princípio do mesmo: 

a) Equidade na prestação dos serviços. 

b) Hierarquização do Sistema. 

c) Integralidade da assistência. 

d) Descentralização administrativa. 

 

7. Assinale a alternativa correta quanto à atribuição do agente comunitário de saúde nas equipes de Saúde da Família. 

a) Orientar as famílias quanto à utilização de serviços de saúde disponíveis. 

b) Acompanhar com visitas domiciliares das famílias e indivíduos de sua responsabilidade. 

c) Suprir as necessidades da equipe de ações básicas realizando pequenos procedimentos de enfermagem. 

d) Trabalhar com população definida segundo a preferência da família pelo profissional. 

 

8. Assinale a alternativa que contém vantagens potenciais evidentes quanto aos atributos da atenção primária à saúde 

do esquema de organização da estratégia saúde da família em relação à atenção básica “tradicional” no brasil. 

a) Hierarquização mais bem definida; facilidade para atuação territorial; melhor equidade e integralidade no atendimento; 

melhor acesso. 

b) Adscrição personalizada da clientela e, assim, longitudinalidade; maior interdisciplinaridade; maior atuação territorial; 

adequação cultural. 

c) Melhor regionalização; direito de escolha dos profissionais pela população; melhor coordenação do cuidado; maior 

interdisciplinaridade. 

d) Adscrição personalizada da clientela; melhor adequação cultural e enfoque comunitário; melhor acesso; coordenação do 

cuidado. 
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9. Sobre o princípio da integralidade no SUS, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Engloba a missão de produzir cuidado integrando prevenção, promoção e cuidado propriamente dito, levando em 

consideração o saber popular e o dos pacientes no cuidado e nas ações. 

b) Deve-se concretizar através do cuidado a qualquer problema de saúde de forma acessível e rápida nos serviços de APS. 

c) Significa que a manutenção da saúde deve ser prioritária em relação à doença, valorizando mais a prevenção e a 

promoção do que o cuidado ao adoecimento. 

d) Significa reconhecer as crenças populares das doenças, dos curadores e de outras medicinas para que as ações 

terapêuticas sejam cientificamente corretas e não sejam atrapalhadas por elas. 

 

10. Quanto ao atendimento multidisciplinar em emergências psiquiátricas, é CORRETO afirmar:  

a) Deve-se proceder ao atendimento do fluxo do serviço, sem priorizar o que é considerado emergência psiquiátrica, para 

não reforçar o comportamento inadequado do portador de sofrimento mental.  

b) Deve-se atender de forma rápida, evitando, assim, riscos de acidentes graves para a pessoa e para terceiros, bem como 

riscos de suicídio ou ações violentas.  

c) Deve-se atender de forma lenta, oportunizando que a pessoa retome a consciência de si.  

d) Deve-se priorizar o acolhimento familiar, objetivando o controle mais rápido da emergência. 

 

11. Uma Unidade Básica de Saúde, na atual concepção do SUS, tem como atribuições: 

a) Propiciar assistência médica com ênfase na prevenção primária das doenças e dos agravos prevalentes, encaminhando 

os casos diagnosticados para outros níveis de atenção. 

b) Oferecer serviços médicos de complexidade adequada ao conjunto das necessidades de saúde, de acordo com a 

realidade epidemiológica da população adscrita. 

c) Prover a atenção primária em saúde, executando os programas de saúde prioritários, definidos em nível nacional. 

d) Atuar com base territorial, responsabilizando-se pela prestação de assistência resolutiva à população adscrita 

 

12. A alternativa que melhor caracteriza o movimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil é:  

 

a) Defesa e consolidação do modelo asilar em meio aberto para tratamento do portador de sofrimento mental.  

b) Participação restritiva da família do projeto terapêutico, pelo entendimento de que esta é a grande causadora do 

sofrimento mental.  

c) Transformação da assistência ao portador de sofrimento mental com a construção de possibilidades de garantia de sua 

inserção e de sua família em um projeto terapêutico.  

d) Previsão de ampliação de leitos de internação psiquiátrica e direcionamento do tratamento para o nível ambulatorial. 

 

13. Marque a alternativa que conceitua “Família Alargada”. 

a) Dona de casa, marido ou companheiro e filhos do casal ou de um deles. 

b) Dona de casa ou dono de casa e filhos. 

c) Dona de casa e/ou marido, companheiro, filhos, parentes e amigos (agregados). 

d) Pessoas que moram sozinhas. 
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14. JCS, 52 anos, procura a UBS Ribeirinha para atendimento. Ao contar sua história para o médico de família que atende 

na UBS, relata ser hipertenso de longa data, fazendo uso de diversas medicações (diz que, eventualmente, esquece-

se de tomar, pois são muitas), ser fumante e ingerir cerveja no fim de semana (quantidade variável). Por um momento 

na consulta, demonstrou-se bastante desconfortável, chorando inclusive, dizendo estar impotente e que sua mulher 

não o queria mais. Preocupado com o paciente, o médico faz nova prescrição medicamentosa acrescentando um 

antidepressivo, solicita alguns exames complementares, diz para o mesmo que isso é uma fase da vida e que irá 

passar e marca retorno para quando os exames estiverem prontos. De acordo com o texto e com os preceitos do 

exercício médico na Estratégia de Saúde de Família, pode-se afirmar com relação à consulta: 

a) Houve compaixão e empatia pelo paciente, com sincero interesse pelos seus problemas e também uma preocupação 

clínica evidenciada pela prescrição e solicitação de exames.  

b) Certamente o modelo de atenção seguido pelo médico foi o centrado na pessoa, pois além de ter conversado com o 

paciente, explicando sobre a fase de vida que o mesmo estava passando, ainda complementou a consulta com exames 

importantes.  

c) Pode-se dizer que faltou ao médico a aplicação ampliada dos preceitos da Estratégia de Saúde de Família, pois, apesar 

de ter-se preocupado com parte dos problemas do paciente (doença crônica), não agiu na Integralidade, deixando a 

desejar na dimensão do cuidado emocional do usuário, pois afinal somente prescreveu um medicamento antidepressivo e 

não interagiu com o paciente, tentando analisar com o mesmo o contexto geral dos seus problemas.  

d) O médico demonstrou atitude ao prescrever os medicamentos necessários ao paciente e agiu na Integralidade, pois 
prescreveu até mesmo um antidepressivo a ele, necessário para a recuperação do indivíduo nos aspectos emocionais de 
sua vida.  
 

15. O Pacto pela Saúde define prioridades articuladas e integradas em três componentes: Pacto pela Vida, Pacto 
em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. Referente ao Pacto de Vida assinale a alternativa CORRETA: 

a) É constituído por um conjunto de compromissos sanitários, traduzidos em objetivos de processos e resultados, 
derivados da análise da situação de saúde do país e das prioridades definidas pelos governos federal, estadual  e 
municipais. 

b) Passa por um movimento de repolitização da saúde, com clara estratégia de mobilização social vinculada ao 

processo de instituição da saúde como direito de cidadania, tendo o financiamento público da saúde como um de 

seus pontos centrais. 

c) Estabelece as responsabilidades de cada ente federado, de forma a tornar mais claro quem deve fazer o quê, 

contribuindo, assim, para o fortalecimento da gestão compartilhada e solidária do SUS. 

d) Define estratégias de investimento e  socialização dos resultados obtidos a partir da aplicação das estratégias. 

 

16. O acolhimento tem sido termo utilizado no âmbito dos serviços de saúde ora como triagem sob a lógica biomédica 

ora como concepção estratégica para a concretização da clínica ampliada. Em relação a esta última ideia de 

acolhimento, é correto afirmar: 

 

a) O acolhimento é uma estratégia que busca garantir o acesso de todos os usuários ao serviço de saúde levando-se em 

conta o aumento quantitativo dos atendimentos médicos. 

b) O acolhimento é uma tecnologia do encontro trabalhador-usuário que busca garantir o sistema de queixaconduta de 

forma qualificada. 

c) Os trabalhadores da equipe de saúde devem ser responsáveis pela manutenção contínua do acolhimento, sendo de 

responsabilidade de auxiliares de enfermagem, enfermeiros e agente comunitários de saúde tal tarefa. 

d) O acolhimento significa antes de tudo a produção da humanização da relação instituição/profissional-usuário garantindo a 

escuta qualificada das demandas e buscando-se ressignificar o cuidado em saúde. 
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17. Sobre os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), analise as afirmativas abaixo e, em seguida, identifique com V as 

verdadeiras e com F as falsas.  

I. Existem três tipos: CAPS I, CAPS II, CAPS III.  

II. Os CAPS determinam a porta de entrada na emergência geral em sua área de atuação.  

III. Os CAPS prestam atendimento somente à clientela psicótica.  

IV. Os CAPS são divididos de acordo com o tamanho da população atendida e o público-alvo. 

 

a) V, F, F, V  

b) V, V, F, V  

c) F, V, F, F  

d) F, F, V, V 

 

18. Ismênia, 46 anos, sofre há 11 anos com uma dor pélvica intensa. Mudou-se recentemente para o bairro e agendou 

uma consulta médica para experimentar novo médico e uma nova avaliação de seu caso. Nega alterações urinárias 

ou intestinais. Concomitantemente apresenta cansaço e indisposição, que associa a sua dor. É hipertensa e 

dislipidêmica e alega já fazer uso de vários medicamentos, razão pela qual evita os analgésicos. Contudo, diz que 

cada dia é uma vitória quando vê que conseguiu realizar suas atividades de trabalho e familiares. Sonha em acordar 

sem dor. Relata já ter realizado vários exames laboratoriais e de imagem, cujos resultados sempre foram normais. 

Mas gostaria de repetir alguns, como ultrassonografia transvaginal e colonoscopia, que fez a última vez há 2 anos. 

Procura por um médico que descubra seu diagnóstico e acerte seu tratamento. Depois de alguns retornos e exames, 

o médico pensa tratar-se de um caso de possível somatização e dá a paciente o diagnóstico provisório de dor pélvica 

crônica. Organiza, junto à paciente, um plano de cuidados. Com relação a este caso, analise as afirmativas a seguir e 

escolha a alternativa correta: 

I. Definir um diagnóstico que possibilita o estabelecimento de uma expectativa alcançável, reduzindo a frustração da 

paciente e facilitando o manejo. 

II. Construir junto à paciente e seus familiares um histórico pessoal e familiar, genograma e ECOMAPA pode levar à origem 

do problema e auxiliar na elaboração de um plano de cuidados mais efetivo. 

III. Discutir possíveis danos por novas intervenções e encaminhamentos e acordar não realizar nova colonoscopia são 

exemplos de como o médico pode incorporar a prevenção e promoção na abordagem. 

 

a) São corretas apenas as afirmativas I e II. 

b) São corretas apenas as afirmativas I e III. 

c) São corretas apenas as afirmativas II e III. 

d) São corretas as afirmativas I, II e III. 

19. A alternativa que melhor caracteriza o movimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil é:  

a) Defesa e consolidação do modelo asilar em meio aberto para tratamento do portador de sofrimento mental.  

b) Participação restritiva da família do projeto terapêutico, pelo entendimento de que esta é a grande causadora do 

sofrimento mental.  

c) Transformação da assistência ao portador de sofrimento mental com a construção de possibilidades de garantia de sua 

inserção e de sua família em um projeto terapêutico.  

d) Previsão de ampliação de leitos de internação psiquiátrica e direcionamento do tratamento para o nível ambulatorial. 

 

20.  Os princípios fundamentais da articulação entre saúde mental e Atenção Básica são:  

a) Noção de território e Reabilitação psicossocial; 

b) A equipe da atenção básica deve encaminhar todos os pacientes em sofrimento mental; 

c) Tratamento médico especializado, com enfoque na medicalização de controle;  

d) Organização do Sistema Municipal de Saúde Mental, deve estar centrado no Hospital;  
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21. Sr. Jesus, 50 anos, branco, motorista. Refere embaçamento visual e cansaço há aproximadamente 1 mês. Ao 

interrogatório sintomatológico, refere “formigamento” em membros inferiores. É fumante há 30 anos. A última vez 

que foi ao médico foi há 10 anos, em exame admissional na empresa. Recorda-se de que o médico lhe falou para 

reduzir o sal da comida. Ao exame, IMC = 35; PA = 150/100. O médico pediu exames laboratoriais. A glicemia de jejum 

foi 112 mg/dl. Qual o próximo passo? 

a) Iniciar o tratamento para diabetes mellitus com glibenclamida 

b) Iniciar o tratamento para diabetes mellitus com metformina 

c) Solicitar teste oral de tolerância à glicose 

d) Orientar dieta para perda de peso e repetir a dosagem da glicemia de jejum 

 

22. Antônio, 56 anos, diabético, cardiopata, dislipidêmico, solicita ao médico licença para consultar os resultados dos 

seus exames laboratoriais e as anotações constantes em seu prontuário clínico. Qual a conduta mais adequada? 

a) Não autorizar a consulta, porque o usuário não compreenderia as informações constantes no prontuário. 

b) Autorizar a consulta ao prontuário, mediante autorização expressa do CRM. 

c) Não autorizar a consulta porque o prontuário é um documento sigiloso. 

d) Autorizar a consulta porque o prontuário é um documento do usuário que fica sob a guarda do profissional de saúde.  

 

23. A senhora Sara, 55 anos, em visita domiciliária para acompanhamento pós-operatório, refere que vem sentindo 

desconforto e inchaço na perna esquerda desde a semana passada. Ao exame físico, apresenta discreta dificuldade 

para mover a perna esquerda, edema +++/++++ e não refere dor à palpação. Uma venografia revela trombose venosa 

profunda da perna esquerda. Qual dos seguintes mecanismos é o mais provável de ter causado esta condição? 

a) Fluxo sanguíneo turbulento 

b) Liberação de óxido nítrico 

c) Hipercalcemia 

d) Imobilização 

 

24. Sra. Ana de 66 anos é levada para consulta por sua filha, que fornece as informações que se seguem. Há três meses 

a família percebe que a paciente tem um comportamento, “estranho”, deixando de realizar tarefas que antes eram 

corriqueiras: começa a cozinhar e não cuida da preparação dos pratos, esquece receitas triviais. No último Natal, 

quando a família estava toda reunida, ela perguntou: “por que estão todos aqui?”. A paciente costuma sair de casa 

todas as manhãs para caminhar e visitar rapidamente alguns parentes, continua fazendo isso normalmente. No 

entanto, há dez dias pegou um ônibus urbano e foi parar num bairro que desconhecia, tendo sido ajudada para 

telefonar para a família buscá-la. Hoje acordou de madrugada, tomou banho, tentou limpar a cozinha, acordando a 

família. Tem se alimentado muito. Ao exame, a paciente está bastante risonha (“sempre foi assim, muito alegre”) e 

cooperativa, mas demonstra preocupação em alguns momentos com o que a filha está contando, procurando 

minimizar ou mesmo mostrando surpresa com o relato da filha. Ao lhe ser perguntado o nome dos seus netos, ela 

olha para a filha e diz “como é mesmo o nome da menina?”. Aplicado o Mini-exame do Estado Mental, mostrou sinais 

leves de ansiedade durante sua realização e obteve escore de 16. Levando em consideração estes dados, qual a 

hipótese sindrômica mais provável? 

A) Síndromemaniatiforme 

B) Síndrome demencial 

C) Síndrome de ansiedade 

D) Síndromeesquizofreniforme 
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25. Ao longo de uma avaliação clínica de uma pessoa com transtorno alimentar, o profissional de saúde percebe que o 

paciente apresentou nos últimos anos uma tendência a estabelecer um limiar de peso definido, acima do qual não 

deseja estar, e apresenta também pavor mórbido de engordar, adotando medidas purgativas depois de ingerir grande 

quantidade de alimentos. Tais características são típicas de: 

a) Bulimia nervosa  

b) Anorexia nervosa 

c) Transtornodismórfico corporal 

d) Vômito psicogênico 

 

26. Raul, 45 anos, é atendido numa Unidade de Saúde da Família e tem suspeita diagnóstica de tuberculose pulmonar. O 

melhor procedimento médico-sanitário será:  

a) Iniciar imediatamente o tratamento do paciente com o esquema tríplice; realizar pesquisa do foco domiciliar introduzindo 

esquema terapêutico idêntico para os comunicantes com quadro sugestivo de tuberculose; notificar ao sistema de 

vigilância epidemiológica todos os casos confirmados ao final da investigação.  

b) Confirmar o diagnóstico por meio de baciloscopia de escarro ou outros recursos clínico-laboratoriais pertinentes; notificar 

imediatamente o caso suspeito ao sistema de vigilância epidemiológica; introduzir o esquema tríplice caso o diagnóstico 

de tuberculose seja confirmado, convocando comunicantes para avaliação diagnóstica conforme idade e situação clínica. 

c) Iniciar imediatamente quimioprofilaxia para o caso suspeito e seus comunicantes domiciliares; realizar pesquisa de foco 

domiciliar para confirmação diagnóstica do caso índice e comunicantes; concluir quimioprofilaxia nos casos não 

confirmados e substitui-la pelo esquema tríplice nos casos confirmados, comunicar ao sistema de vigilância 

epidemiológica todos os casos ao final da investigação.  

d) Notificar o caso suspeito ao sistema de vigilância epidemiológica; iniciar esquema tríplice apenas em caso de 

confirmação diagnóstica por meio de baciloscopia de escarro ou outros recursos clínico-laboratoriais pertinentes; 

introduzir quimioprofilaxia para todos os comunicantes até esclarecimento diagnóstico e realizar vacinação dos 

comunicantes menores de 4 anos de idade não infectados. 

 

27. Paciente desconhecido foi levado para o Pronto Socorro do Hospital da Força Aérea, em estado de coma. Os exames 

mostraram tratar-se de coma diabético, mas o paciente faleceu em seguida, sem ter recobrado a consciência. O 

fornecimento do atestado de óbito compete: 

a) Ao médico plantonista do Pronto Socorro. 

b) Ao médico chefe do Pronto Socorro, após informar o fato ao serviço social da instituição. 

c) Ao Diretor Clínico da instituição, após informar o Instituto de Identificação. 

d) Ao Serviço de Verificação de Óbitos. 
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28. Considere a noticia abaixo:  

Em um ano, falhas em hospitais causaram a morte de até 3 brasileiros a cada 5 minutos, estima estudo 

Segundo a pesquisa, dos 19,1 milhões de brasileiros internados em hospitais ao longo de 2016, 1,4 milhão passou por pelo menos um 

evento que poderia ter sido prevenido.Um levantamento do IESS (Instituto de Estudos de Saúde Suplementar) divulgado nesta quarta-

feira (22) mostra que até 829 brasileiros morrem por dia em decorrência de situações que poderiam ter sido evitadas – estimativa que 

chega a 3 (2,87) mortes a cada 5 minutos. 

Ao todo, em 2016, 120.514 a 302.610 morreram em hospitais públicos e privados em decorrência dessas "falhas", segundo a projeção 

do estudo. 

Assinale a afirmativa correta: 

a) A higienização das mãos é a medida coletiva mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das 

infecções relacionadas à assistência à saúde. 

b) O prontuário eletrônico é o instrumento principal para evitar erros. 

c) As aspectos mais relevantes que comprometem a segurança dos pacientes são os erros de prescrição/administração de 

medicamentos, falha na comunicação e infecções. 

d) A notificação de acidentes/eventos adversos  é amplamente utilizada em hospitais é a fonte mais segura de informações  

sobre eventos adversos. 

 

29. ESPERANÇAS DE VIDA AO NASCER ESTIMADAS E PROJETADAS -  BRASIL, 1980-2100 

 

Fonte: IBGE - Oliveira, J.C.; Albuquerque, F.R.P.C.; Lins, I.B. Projeção da população do Brasil por sexo e idade para o 

período 1980-2050 – Revisão 2004. 

O gráfico acima mostra a esperança de vida ao nascer, em anos, de 1980 a 2100. Refletindo sobre o planejamento 

de políticas de saúde, estas projeções indicam que: 

a) São necessárias, a curto prazo, políticas e programas de envelhecimento ativo que visem a saúde, a participação e a 

segurança dos cidadãos mais velhos. 

b) Diante da perspectiva de envelhecimento populacional no Brasil, são imprescindíveis projetos assistenciais que 

contemplem o controle do câncer e que também incentivem a natalidade. 

c) São necessárias, a curto prazo, a criação de rede hospitalar geriátrica e de instituições de suporte gerontológico. 

d) É necessária a ampliação de serviços médicos e hospitalares especializados apenas a médio prazo. 
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30. Lúcio, um adolescente de 15 anos comparece sozinho à Unidade de Saúde da Família, com história de tosse e febre 

alta há 48 horas. Qual é o achado mais relevante para que se suspeite de pneumonia? 

a) Tosse seca e contínua com lassidão. 

b) Tosse produtiva. 

c) Taquipnéia associada à tiragem  

d) Febre acima de 39°C, que responde pouco aos antitérmicos.  

 

31. Para examinar o possível papel de diabetes mellitus (DM) na etiologia do câncer de pâncreas (CP), foram 

investigados 720 pacientes com diagnóstico recente de CP e 720 pacientes internados por outras doenças. Os 

participantes foram recrutados em três hospitais, durante um período de dois anos. Entre os pacientes com CP, 64 

relataram história prévia de DM (há pelo menos dois anos antes da data de internação). Entre os pacientes com 

outras doenças, 50 referiam prévia de DM (também há pelo menos dois anos antes da data de internação). Esse é um 

exemplo de estudo: 

a) Caso-controle. 

b) Coorte prospectiva. 

c) Coorte retrospectiva. 

d) Transversal retrospectivo. 

 

32. Em estudo caso- controle, examinou-se casos de complicação vascular pós-operatória e 300 controles. O intervalo 

de confiança (IC) do "oddsratio" foi de 10,3 até 30,2 (95% de confiança). Isto significa que o risco de desenvolver 

complicação vascular pós-operatória entre os pacientes que não utilizaram heparina: 

a) É importante porque o intervalo de confiança ultrapassou o valor de 10 

b) É importante porque o intervalo de confiança não inclui a unidade 

c) Não é importante porque o intervalo de confiança não contém a unidade 

d) É importante porque o intervalo de confiança é suficientemente extenso 

 

33. Adriana tem 27 anos e seu marido, Carlos, tem 34 anos. Eles têm um filho, Marcus Aurélio, com 6 anos de idade e que 

possui Síndrome de Down. Adriana e Carlos gostariam de engravidar novamente, mas não sabem qual a chance de 

terem outra criança com a síndrome. Como estabelecer o risco de recorrência para Síndrome de Down nesta situação 

para orientar adequadamente o casal? 

a) Realizar cariótipo do casal para saber se a Síndrome de Down do Marcus Aurélio é herdada ou não. 

b) Realizar cariótipo do Marcus Aurélio para saber se a Síndrome de Down que possui é herdada ou não. 

c) Realizar cariótipo da Adriana, já que a Síndrome de Down é transmitida pela mãe. 

d) Não é necessário realizar nenhum tipo de exame, já que Adriana é jovem e a chance do casal ter outro filho com 

Síndrome de Down é de 1%. 

 

34. Vivian, 15 anos, estava no clube da cidade em um churrasco com os amigos quando foi picada por uma abelha em 

região do dorso da mão esquerda. Sente uma dor importante e logo após começa apresentar hiperemia no local da 

picada, lesões urticariformes em todo o corpo e desconforto respiratório. Seus amigos levam-na para o Pronto 

Socorro mais próximo onde é atendida pelo médico de plantão. Qual a primeira conduta a ser tomada para Vivian: 

a) Administrar anti-histamínico via oral e encaminhar para um especialista em alergia para investigação. 

b) Administrar epinefrina intramuscular. 

c) Encaminhar para um especialista em alergia para investigação e administração de vacinas. 

d) Administrar anti-histamínico e corticosteróide para evitar recidiva do quadro. 
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35. Você esta num pronto socorro e Dona Izabel chega com seu filho, Fabio, um lactente de 6 meses em aleitamento 

materno exclusivo, com história de vários episódios de diarreia líquida há 2 dias, e hoje teve 2 episódios de vômitos 

sem febre e com diminuição do volume urinário. Qual a conduta mais adequada: 

a) Iniciar hidratação endovenosa e suspender o leite materno 

b) Iniciar hidratação endovenosa e trocar o leite para uma fórmula sem lactose 

c) Iniciar a reidratação oral e manter o aleitamento materno 

d) Iniciar a reidratação oral e trocar o leite para uma fórmula sem lactose 

 

36. Você é médico de um programa de saúde da família. Ao visitar D. Silvana em casa, ficou sabendo que oito, dos seus 

dez filhos, tiveram vômito, diarreia e mialgias no último final de semana, mas já estão melhorando. Segundo D. 

Silvana, isso não aconteceu só na casa dela. Vários casos semelhantes aconteceram também na vizinhança, no 

mesmo final de semana. A princípio, você acredita que o mais provável é que: 

a) se trata de uma doença de transmissão interpessoal; 

b) a transmissão para as pessoas tenha sido simultânea e através de uma fonte comum; 

c) a via de transmissão desta doença é hídrica; 

d) se trata de uma transmissão horizontal; 

 

37. Sr. Antônio tem 30 anos e conta que “sempre foi sadio”. Há uma semana iniciou com cefaléia, febre, odinofagia e 

indisposição. No exame físico você confirma a febre, percebe a presença de poliadenomegalia cervical, placas 

esbranquiçadas nas tonsilas palatinas, exantema e esplenomegalia. Ele trabalha em um laboratório de análises 

clínicas e conta que há cerca de um mês sofreu um acidente com uma agulha suja de sangue de uma pessoa 

“sabidamente sadia”. Qual a melhor conduta a respeito? 

a) indicar um tratamento antimicrobiano; 

b) indicar a avaliação por um infectologista; 

c) orientar o paciente de que o acidente não tem nenhuma possibilidade de estar relacionado ao quadro clínico atual; 

d) indicar a realização de um teste anti-HIV, sabendo que se for solicitado hoje, é possível que o resultado possa ser falso-

negativo. 

 

38.  O Sr. João trabalha na roça e chegou ao serviço de saúde com uma lesão cortante no antebraço esquerdo, recente, 

aparentemente limpa e já com curativo, sem sinais de infecção. Segundo ele, “machucou-se com uma foice de roçar 

pasto ontem pela manhã”. Trouxe um cartão de vacina no qual estava registrado que havia recebido uma dose de 

toxóide tetânico há 15 dias, com agendamento para mais duas doses com intervalos de 60 dias entre cada uma. Esse 

era o único registro vacinal que tinha. Nesse caso, qual a melhor conduta em relação à imunização? 

a) Administrar, agora, uma segunda dose de toxóide tetânico; 

b) Administrar soro antitetânico e uma segunda dose de toxóide tetânico, imediatamente; 

c) Administrar, agora, soro antitetânico; 

d) Prescrever uma dose de vacina antitetânica para ser feita dentro de 15 dias e outra daqui a 45 dias; 

 

39.  Mulher de 70 anos foi atendida pelo seu Médico de Família e Comunidade com quadro de abdome agudo. Apresenta 

dor no Quadrante Inferior Esquerdo do abdome, com descompressão dolorosa à palpação do baixo ventre e febre. 

Qual o diagnóstico mais provável? 

a) apendicite aguda; 

b) doença inflamatória pélvica; 

c) pielonefrite aguda; 

d) diverticulite aguda. 
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40.  O choque circulatório num paciente com dengue hemorrágico deve ser inicialmente tratado com: 

a) sangue total; 

b) aminas vasopressoras; 

c) hidratação parenteral; 

d) plasma; 

 

41.  Inez, 68 anos, fumante, obesa, com histórico de hiperlipidemia, foi internada para colecistectomia aberta, cujo ato 

cirúrgico foi bastante complicado. No 5º dia após a cirurgia, ao se levantar do leito, apresentou mal estar súbito, com 

perda transitória da consciência, desconforto torácico e taquidispnéia. Ao exame físico se apresentava afebril, 

taquicárdica, taquipnêica, e com a pressão arterial em níveis inferiores ao seu padrão habitual. Não se detectou 

déficit motor ou desvio da rima bucal. A hipótese diagnóstica mais provável nesta situação é: 

a) Tromboembolia pulmonar. 

b) Acidente vascular encefálico isquêmico. 

c) Pneumonia hospitalar. 

d) Infarto agudo do miocárdio. 

 

42.  Eneida, 28 anos de idade, procurou atendimento médico em seu consultório com queixa de disúria e polaciúria há 

três dias. Dois dias atrás ela tinha ido a outro médico que lhe deu dose única da associação sulfametoxazol e 

trimetropin (equivalente a 1600 mg de sulfametoxazol) e solicitou urocultura. Como não melhorou, decidiu procurar 

outro médico. Ao exame apresentava-se febril (38°C) e a urocultura mostrou l00.000 colônias de Escherichia coli 

sensível à associação sulfametoxazol e trimetoprim. Qual a melhor hipótese que explique a evolução ocorrida: 

a) Dose única insuficiente 

b) Existência de infecção urinária alta, compatível com o quadro clínico apresentado pela doente.  

c) Absorção entérica insuficiente do antimicrobiano 

d) Re-infecção pela mesma bactéria  

 

43.  João, 39 anos de idade, dependente de álcool, é internado com febre e tosse produtiva, com início há três semanas. 

Ao exame físico apresenta abscessos dentários e estertores crepitantes na metade inferior do hemitórax direito. A 

radiografia de tórax mostra um infiltrado em lobo inferior de pulmão direito. Considerando o quadro clínico e 

epidemiologia das pneumonias bacterianas, qual a prescrição de antibiótico mais adequada para o caso? 

a) Oxacilina por via venosa 

b) Clindamicina por via oral 

c) Amoxicilina associada ao clavulanato por via oral  

d) Isoniazida e rifampicina 

 

44. André, 22 anos, que estava participando de um conflito entre torcidas organizadas de times de futebol e acabou 

sendo atingido por uma faca na porção anterior do tórax, próximo à região esternal. Levado imediatamente ao 

hospital pelo serviço de resgate, foi avaliado pela equipe médica de plantão que constatou pressão arterial de 70x36 

mmHg, freqüência cardíaca de 145 bpm, traquéia posicionada na linha média e a ausculta pulmonar com murmúrio 

vesicular presente bilateralmente. A pressão venosa central era de 15 cm de H20. Frente a esse quadro clínico, qual o 

diagnóstico mais provável?  

a) Hemotórax 

b) Ferimento coronariano 

c) Pneumotórax bilateral 

d) Tamponamento pericárdico 
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45.  Bernardo de 58 anos, diabético e hipertenso há 6 anos, em uso de captopril, hidroclorotiazida e insulina, procura 

ambulatório de neurologia de um hospital terciário por ter apresentado dois episódios de perda da força em braço e 

perna direitos com desvio da rima bucal para a esquerda com duração de aproximadamente 40 minutos e reversão 

completa, no último mês (último há 5 dias). É tabagista de 25 maços/ano e nega etilismo. Pai hipertenso e mãe 

diabética, sem outros antecedentes mórbidos. Ao exame: eupnéico, corado, hidratado, anictérico, acianótico, 

consciente e orientado. Aparelhos respiratório e cardíaco normais. PA=132x88 mmHg, FC=84 bpm. Abdômen normal. 

Exame neurológico completamente normal. A melhor conduta para o caso é: 

a)  Iniciar AAS 200 mg/dia, solicitar ultrassonografia com doppler de carótidas, ecocardiograma e retorno com resultados  

b) Solicitar ressonância magnética de encéfalo, ultrassonografia com doppler de carótidas, ecocardiograma e retorno com 

resultados. 

c) Encaminhar ao pronto-socorro para avaliação por neurologista e realização de tomografia computadorizada de crânio de 

urgência. 

d) Iniciar AAS 200 mg/dia, solicitar tomografia computadorizada de crânio e retorno com resultados. 

 

46. Ana, 58 anos de idade, moradora de uma capital brasileira, diarista, é encaminhada ao ambulatório de clínica médica 

a fim de que se investigue quadro de ganho de peso. Relata que nos últimos 6 meses ganhou aproximadamente 8 kg. 

Conta também que vem apresentando outros sintomas neste período, como preocupação excessiva com os filhos e 

marido, desânimo, angústia, perda de prazer em suas atividades, e despertar mais cedo que o habitual (4h da 

manhã), “o que a está prejudicando”. Nega qualquer outro problema prévio. Faz acompanhamento ginecológico de 

rotina, sem anormalidades. Ao exame clínico observa-se paciente tensa, pouco à vontade, em vias de chorar. 

Pressão arterial medida no braço esquerdo na posição sentada = 120x84 mmHg; pulso = 68 bpm; ausculta cardíaca = 

bulhas rítmicas, normo-fonéticas, sem sopros. Não há outros dados de interesse no exame clínico. Diante das 

possibilidades clínicas, para o estabelecimento do diagnóstico e alívio dos sintomas, a conduta a ser adotada é 

solicitar: 

a) Medida de TSH e T4 livre no sangue e encaminhar para atendimento nos serviços de saúde mental. 

b) Medida de TSH, T4 livre, FSH e LH no sangue e iniciar reposição de estrógenos conjugados. 

c) Medida de TSH e T4 livre no sangue e prescrição de antidepressivo até o retorno. 

d) Medida de TSH e T4 livre no sangue e encaminhar para psicoterapia. 

 

47. Eriberto, 41 anos, lavrador, chegou ao Pronto Socorro Municipal contando que, há cerca de 3 horas, foi picado no 

dorso do pé esquerdo por uma cobra. Sente dor no local. Nega outros sintomas. Ao exame físico está em bom estado 

geral, corado, hidratado, PA=120x80 mmHg, FC=80 bpm. Membro inferior esquerdo: hiperemia e edema duro 

tomando todo o dorso do pé esquerdo até a altura do tornozelo. Qual a conduta inicial mais adequado para o caso? 

a) Lavar a área afetada com água e sabão, garrotear na altura do tornozelo, administrar anti-histamínico, corticóide e soro 

antibotrópico endovenoso. 

b) Lavar a área afetada com água e sabão, elevar o membro, hidratar com Solução Glicosada 5% endovenoso, administrar 

anti-histamínico, corticóide e soro antibotrópico endovenoso. 

c) Lavar a área afetada com água e sabão, elevar o membro, hidratar com Solução Glicosada 5% endovenoso, administrar 

soro antibotrópico no local da picada. 

d) Lavar a área afetada com água e sabão, garrotear na altura do tornozelo, hidratar com Solução Glicosada 5% 

endovenoso, administrar soro antibotrópico endovenoso. 
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48. Paolo, uma criança de 8 anos, comparece à Unidade de Saúde da Família de Pedreira acompanhado de sua mãe, D. 

Matilde. Os dois são bastante conhecidos na unidade, principalmente por seu bom relacionamento e pelo cuidado 

que a mãe dispensa à criança. Preocupada, D. Matilde refere que Paolo desenvolveu subitamente, há 24 horas, um 

quadro intenso de poliúria e polidipsia. Ao exame físico, apresenta-se desidratado grau I. Todos os exames de 

sangue apresentaram resultados normais. O exame de urina de rotina (urina tipo I) apresentou alterações. Qual o 

diagnóstico mais provável? 

a) Insuficiência renal. 

b) Diabetes insipidus 

c) Diabetes mellitus. 

d) Infecção do trato urinário.  

 

49. Diversos estudos indicam que cerca de 70% dos casos notificados de maus-tratos contra crianças são praticados 

por familiares, ocorrendo portanto dentro de casa (Abrapia, 2004; Azevedo e Guerra, 1989; Flores, 1998; Franco dos 

Santos, 1997; Safiotti, 1996). A violência intrafamiliar contra crianças tem ainda outras características, como por 

exemplo a subnotificação, sendo que apenas 15% dos casos são denunciados aos órgãos competentes, existindo 

um "muro de silêncio" que impede a busca de proteção às crianças. Cristalina é um bairro com cerca de dois mil 

habitantes que tem uma incidência de abusos notificados contra crianças em torno de 10% da população. A Equipe 

da USF do bairro está bastante preocupada com essa questão e planeja um programa de educação para prevenção 

primária dos abusos contra crianças. Qual seria a ação mais adequada a ser incluída no planejamento deste 

programa? 

a) Capacitar os profissionais que trabalham diretamente com a criança, principalmente profissionais da área educacional e 

da saúde para identificarem possíveis casos de abusos contra crianças. 

b) Elaborar folderes e cartazes contendo informações sobre como identificar casos de abusos contra crianças. 

c) Divulgar um telefone para denúncia anônima de casos. 

d) Promover oficinas para familiares e crianças nas escolas com o objetivo de discutir e refletir sobre práticas parentais 

adequadas e direitos da criança. 

 

50. Joaquim tem 2 anos e anemia falciforme diagnosticada ao nascimento. Sua mãe o levou ao Pronto Socorro porque 

achou que ele estava com febre. O médico o avaliou e notou que embora ele estivesse com estado geral preservado, 

sua temperatura axilar era de 38,8oC. Não encontrando outras alterações no exame físico, qual seria a conduta mais 

adequada? 

a) Administrar antitérmico e hidratação por via oral. Liberar Joaquim com recomendações para retornar se necessário. 

b) Administrar antitérmico e hidratação por via endovenosa. Realizar hemograma completo, análise de urina e radiografia de 

tórax para decidir sobre o uso de antibiótico. Internar Joaquim para observação. 

c) Administrar antitérmico, antibiótico e hidratação por via oral. Realizar hemograma completo, análise de urina e radiografia 

de tórax para decidir sobre a necessidade de internação. 

d) Administrar antitérmico e hidratação por via oral. Realizar hemograma completo, análise de urina e radiografia de tórax 

para decidir sobre o uso de antibiótico. Liberar Joaquim, com recomendações para retornar se necessário. 

 

51. Rafael tem 18 meses de idade, nascido de parto normal com peso de 3020 gramas, mostra curva ponderal com 

aceitação de peso em percentil 25 até o 12º mês de idade. A partir daí a curva inclina-se para baixo, estando o peso 

atual no percentil 7. Como você classificaria seu processo de crescimento? 

a) Peso baixo  

b) Ganho ponderal insatisfatório com risco nutricional 

c) Peso muito baixo 

d) Desnutrição clínica instalada. 
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52. Letícia tem 5 anos e 6 meses, comparece à Unidade de Saúde para atualizar o esquema vacinal. Mãe refere que vai 

voltar para Porto Velho - Rondônia. No cartão estão registradas as seguintes vacinas: 2 doses de BCG, 3 de hepatite 

B, 4 de pólio oral (VOP), 3 de tetra, 1 de DPT, 1 de Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e 1 de febre amarela. De 

acordo com as normas do Ministério da Saúde (2004) qual a conduta em relação a vacinação: 

a) Nenhuma pois o calendário está completo 

b) BCG, VOP, DPT 

c) VOP, DPT, tríplice viral 

d) DPT, tríplice viral  

 

53. Mateus, de 5 anos, chega ao pronto socorro trazido por seu pai, com história de dor abdominal e cansaço há 2 dias. 

Hoje teve um episódio de vômito pós alimentar em pequena quantidade. O pai nega que a criança tenha tido febre, 

tosse ou diarréia. Mateus está consciente, mas um pouco prostrado. Ao exame você detecta apenas um padrão de 

respiração mais rápida e profunda, mucosas secas e olhos fundos. A saturação capilar de oxigênio em ar ambiente é 

de 97%. Qual desses exames é o mais útil para o diagnóstico de Mateus? 

a) Radiografia de abdome 

b) Glicemia 

c) Radiografia de tórax 

d) Hemograma completo 

 

54. Durante seu plantão na maternidade nasce um recém-nascido, sem sinais ou sintomas de infecção congênita, cuja 

mãe tem VDRL positivo 1:4 no momento do parto e nunca fez tratamento para sífilis, a conduta adotada é colher: 

a) sorologia de sangue periférico e exame de líquor do recém-nascido e iniciar imediatamente o tratamento com penicilina 

cristalina. 

b) sorologia de sangue de cordão e aguardar o resultado para decidir o tratamento. 

c) sorologia de sangue periférico e exame do líquor do recém-nascido e aguardar os resultados para decidir o tratamento. 

d) sorologia do sangue do cordão e iniciar imediatamente o tratamento com penicilina cristalina. 

 

55. Considere a seguinte situação clínica: João, de 1 ano e 6 meses, é atendido na Unidade de Saúde da Família por ter 

apresentado quadro de convulsão tônico-clônica generalizada, sendo este o segundo episódio, segundo a mãe, D. 

Elisa. Apresenta-se, ao exame, com temperatura axilar de 39,1oC, sopro sistólico +/4+, FC= 144 bpm, sem outras 

alterações. Na anamnese, você descobre atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, história familiar de epilepsia e 

relato de convulsão prévia não-provocada. O diagnóstico mais provável é: 

a) síndrome epilética. 

b) convulsão febril simples. 

c) crise conversiva emocional. 

d) convulsão febril complexa. 

 

56. Pietro de 15 meses apresenta palidez das palmas das mãos que motivou a solicitação de hemograma, cujo resultado 

revelou Hgb = 7,5 g/dL, VCM = 68 μ3, RDW = 18% e reticulócitos corrigidos = 0,9%. São achados esperados para o 

caso em questão 

a) ferritina ≤ 15, porcentagem de saturação em ferro da transferrina ≥ 12, anisocitose e hipocromia. 

b) ferritina diminuída, porcentagem de saturação em ferro da transferrina> 16 e HCM ≤ 25 pg e anisocitose. 

c) ferritina ≤ 10 μg/L, porcentagem de saturação em ferro da transferrina entre 10 e 16, anisocitose e HCM diminuído. 

d) ferritina< 10μg/L, porcentagem de saturação em ferro da transferrina< 12, HCM diminuído e anisocitose. 
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57. Jonathas de 2 anos teve quadro de convulsão febril (CF)  associado à infecção de vias aéreas superiores.  Sua mãe 

encontra-se com inúmeras duvidas em relação ao caso. Classifique as alternativas abaixo como verdadeiras ou 

falsas. 

( ) A história familiar constitui fator de risco tanto para as recorrências das CF quanto para o desenvolvimento de epilepsia. 

( ) Para a maioria dos pacientes o tratamento profilático é dispensável. 

( ) Não há consenso sobre a associação entre alterações eletroencefalográficas e risco de epilepsia. 

( ) As CF podem preceder síndromes epilépticas. 

( ) A idade da 1ª crise se relaciona a risco de epilepsia. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) V VV F F 

b) F V F V F 

c) V VVV F 

d) F V V F V 

58. Rafaela de 4  anos de idade foi trazida da creche  ao Pronto Atendimento com cansaço e sibilância há  40 minutos. 

Possui antecedentes de crises semelhantes. Ao exame: vigil, 52 respirações por minuto e frequência cardíaca de 145 

bpm; retração subcostal, sibilos expiratórios difusos e saturação periférica de oxigênio de 89% (no oxímetro de 

pulso). A primeira conduta consiste em: 

a) administrar beta dois agonista por via respiratória e reavaliação posterior, pois se trata de crise asmática. 

b) solicitar internação imediata, pois se trata de crise asmática com desconforto respiratório. 

c) suplementar oxigênio através de máscara devido à hipoxemia. 

d) administrar beta dois agonista por via respiratória e corticoide sistêmico. 

 

59. Rubens de cinco anos de idade, cujo peso está no percentil 15 (p15) da curva de crescimento da OMS. Esse quadro 

pode ser interpretado como: 

a) 15% das crianças do mesmo gênero com esta idade têm este peso. 

b) 85% das crianças do mesmo gênero com esta idade estão abaixo deste peso. 

c) 85% das crianças do mesmo gênero com esta idade têm este peso. 

d) 15% das crianças do mesmo gênero com esta idade estão abaixo deste peso. 

 

60. Lactente de oito meses de idade é atendido na UBS da sua comunidade com quadro de resfriado comum há três dias. 

Exame objetivo: bom estado geral, temp. axilar = 36,7º C. No Cartão da Criança, verifica-se a seguinte cobertura 

vacinal: BCG na alta neonatal (sem cicatriz); vacina contra hepatite B (HB): duas doses no 1º e 30º dias de 

nascimento; 1ªs doses das DPT+Hib, VOP (vacina oral contra poliomielite) e antirrotavírus monovalente humana 

(VORH) aos dois meses de idade. De acordo com o PNI/MS do Brasil, nesse lactente, na oportunidade, devem-se 

aplicar as seguintes vacinas: 

a) DPT+Hib, BCG, HB e VOP. 

b) DPT+Hib, BCG, VOP e VORH. 

c) DPT+Hib, HB e VOP. 

d) DPT+Hib, HB,VOP e VORH. 

 

61. Nos casos de lactentes com diarreia aguda que se apresentam com sangue nas fezes e que após a reidratação 

mantêm o estado geral comprometido, está indicado o uso de: 

a) Anti-helmíntico e Soro de reidratação oral (S.R.O.) 

b) Antimicrobianos e hemotransfusão. 

c) Antimicrobianos. 

d) Antiespasmódico e dieta isenta de leite de vaca. 
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62. Para lactente de oito meses com diarreia aguda, fezes aquosas, vômitos persistentes, febre alta, distensão 

abdominal, convulsões há uma hora, sonolento e sinais de desidratação leve, deverão ser tomadas as seguintes 

medidas terapêuticas: 

a) Referir imediatamente a um hospital em ambulância com suporte. 

b) Iniciar terapia de reidratação oral(T.R.O.) em unidade básica de saúde e acompanhar clinicamente a resposta, com 

possibilidade de transferir para hospital. 

c) Iniciar T.R.O. e sintomáticos. 

d) Iniciar T.R.O. e antimicrobianos, com recomendação de retornar após vinte e quatro horas. 

 

63. Larissa, uma jovem universitária de 21 anos, ao voltar da faculdade na sua motocicleta que ganhara do pai de 

presente ao ter sido aprovada no vestibular de Odontologia, depara-se com um motorista imprudente que vai de 

encontro com sua moto e mesmo dirigindo a 60 km/ hora, cai e bate a cabeça na guia da rua. O motorista foge do 

local, mas um outro chega e pede que não se levante e espere o resgate chegar. O resgate chega em 5 minutos, o 

médico a avalia e observa que está consciente, Glasgow de 15. Ao retirar o capacete, observa que o mesmo não se 

partiu. E a leva ao hospital mais próximo para ficar em observação. Após 12 horas, a jovem entra em estado de coma 

profundo com Glasgow de 5. Qual a melhor conduta neste momento? 

a) Dexametasona intravenosa 

b) Monitorização da pressão intra-craniana 

c) Drenagem de hematoma extra-dural 

d) Craniotomia extensa para drenagem do coágulo 

 

64. Miguel, sexo masculino, 25 anos de idade, teve queda de andaime de 3 metros de altura há 2 horas enquanto pintava 

um prédio. Evolui imediatamente com dor lombar à esquerda e urina de com muito avermelhada, foi aconselhado à 

procurar o pronto atendimento pelos colegas. Na unidade onde você é o plantonista, o exame físico revelou paciente 

contactuante, orientado, hemodinamicamente estável, com escoriações e hematomas na região lombar ipsilateral, 

com abdômen sem sinais de peritonite, e dor à palpação profunda do flanco esquerdo. Ausência de alterações 

neurológicas ou sinais de fratura.O exame de urina tipo I evidenciou incontáveis hemácias impedindo a análise de 

sedimentoscopia. Pergunta-se:Qual o provável órgão acometido e que exame radiológico acharia essencial para 

confirmação diagnóstica?  

a) Rim e solicitaria urografia excretora 

b) Rim e solicitaria tomografia computadorizada  

c) Baço e solicitaria ultra-som 

d) Baço e solicitaria tomografia computadorizada 

 

65.  Na confirmação do diagnóstico, qual seria a sua conduta?  

a) Encaminhamento imediato para laparotomia exploradora  

b) Punção abdominal para lavado peritoneal, mesmo com exame complementar negativo para lesão intra-abdominal 

associada 

c) Internação hospitalar para observação, repouso e antibioticoterapia 

d) Orientações de observação na residência, correlacionado à piora da hematúria 

 

66. A complicação mais frequente, após um apendicectomia, é: 

a) Pileflebite.  

b) Peritonite pós-operatória.  

c) Deiscência de sutura. 

d) Infecção no tecido celular subcutâneo(abscesso de parede). 
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67. De acordo com a Organização Mundial de Saúde(OMS) as variáveis de maior sensibilidade na avaliação do estado de 

hidratação são: 

a) Condição geral, umidade das conjuntivas, sinal da prega e umidade da mucosa oral. 

b) Condição geral, pulso, turgor dos olhos e tempo de enchimento capilar. 

c) Condição geral, turgor dos olhos,sede e sinal da prega. 

d) Condição geral, sinal da prega, sede e perda de peso. 

 

68. Na avaliação tomográfica da pancreatite aguda, qual o significado da classificação de BALTHAZAR B?  

a)  Pâncreas normal.  

b)  Perda dos contornos pancreáticos.  

c)  Edema do pâncreas.  

d) Presença de uma coleção.  

 

69. Qual é a superfície corporal queimada de um adulto que apresenta queimadura no tórax anterior, em todo o membro 

inferior esquerdo e em todo o membro superior direito?  

a) 27%  

b) 36%  

c) 45%  

d) 63% 

 

70. Roberto, 45 anos de idade, apresenta história de etilismo crônico, com quadros repetidos de hemorragia digestiva 

alta. Sua história clínica sugere fortemente pancreatite alcoólica. A endoscopia digestiva alta mostra varizes de fundo 

gástrico cujo sangramento foi controlado previamente por medicamentos. Foi realizada uma esplenoportografia que 

mostrou veia mesentérica superior e veia porta pérvias. A veia esplênica não foi visualizada. O tratamento definitivo 

mais adequado para este paciente é: 

a) Esplenectomia.  

b) Anastomose porto-cavalaterolateral.  

c) Shunt esplenorrenal distal.  

d) Terapia prolongada com betabloqueadores.  

 

71. Marta, 32anos, deslocava-se para o trabalho quando foi vítimade acidente automobilístico, onde era a motorista do 

automóvel e não usava cinto de segurança, deu entrada no pronto-socorro, levado por transeuntes, em choque. O 

tratamento do choque nesta paciente deve incluir, respectivamente, o seguinte tipo de expansor de volume e via de 

acesso para sua infusão: 

 

a) Sangue/punção de veia central  

b) Plasma/dissecção de veia periférica 

c) Dextran/dissecção de veia profunda 

d) Cristalóides/cateterismo venoso periférico 

 

72. Apesar da reposição volêmica adequada, o paciente permanece em choque com PVC de 16 cm de água e turgência 

jugular. O quadro sugere que o choque é do tipo: 

a) Séptico 

b) Neurogênico 

c) Cardiogênico 

d) hipovolêmico 
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73. Paciente feminina, 50 anos de idade, apresenta quadro de pancreatite aguda biliar. Qual dos seguintes achados 

representa o melhor fator preditivo da persistência de cálculos na via biliar principal?  

a) Presença de colédoco dilatado à admissão.  

b) Elevação persistente da bilirrubina.  

c) Persistência de níveis séricos de amilase aumentados.  

d) Lipase sérica à admissão superior a 1.000 u/l.  

 

74. Qual a causa mais comum de estenose benigna do ducto biliar ? 

a) Isquemia pós-operatória iatrogênica.  

b) Pancreatite crônica.  

c) Coledocolitíase.  

d) Colangite aguda.  

 

75. Matheus 39 anos, esteve internado na Unidade de Terapia Intensiva por 25 dias, por complicações de sépsis 

abdominal, que exigiu múltiplas intervenções cirúrgicas. Após alta hospitalar, evoluiu com dificuldade de 

deambulação e  diagnosticou-se neuropatia periférica. O antibiótico mais provavelmente relacionado com esta 

complicação é...  

a) Clindamicina.  

b) Vancomicina.  

c) Ciprofloxacina.  

d) Metronidazol.  

 

76. Joaquim, 69 anos de idade, chega à emergência com equimose de dorso e flanco, instabilidade hemodinâmica, dor 

abdominal e massa pulsátil dolorosa na linha média do abdômen ao exame físico.  

Assinale a alternativa que apresenta a MELHOR CONDUTA em relação a essa condição.  

a) A hidratação deve ser vigorosa na emergência, devendo elevar a pressão sistólica para níveis superiores a 110 mmHg.  

b) A abordagem cirúrgica deve ser urgente e requer clampeamento da aorta junto ao diafragma.  

c) A tomografia computadorizada de abdômen e pelve é imprescindível para o tratamento.  

d) Ultrassonografia de emergência deve ser realizada devido ao risco de ruptura.  

 

77. Quanto à pancreatite, indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.  

( ) A maioria das pancreatites é de causa biliar ou por uso de álcool. Uma das causas esporádicas é o hiperparatireoidismo.  

( ) O sinal de Grey Turner está relacionado à equimose periumbilical.  

( ) A amilase persistentemente elevada, por mais de uma semana, pode indicar ascite pancreática.  

( ) A existência de ascite pancreática é indicativa de tratamento cirúrgico da doença pancreática.  

( ) O pseudocisto pancreático pós-pancreatite aguda só deve ter indicação cirúrgica se não ocorrer involução em dez 

semanas.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  

a) V – V – F – F – V  

b) F – F – V – V – F  

c) V – F – V – F – F  

d) V – V – F – V – F  
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78. A orquite isquêmica após reparo de hérnia inguinoescrotal é mais frequente devido à(ao)...  

a) Irrigação sanguínea anômala para o testículo.  

b) Patologia testicular preexistente.  

c) Completa excisão de extenso saco herniárioinguinoescrotal.  

d) Estreitamento excessivo do anel inguinal na reconstrução da parede posterior do canal inguinal. 

 

79. Pedro Augusto, 40 anos de idade é transferido de um pequeno hospital de periferia de São Paulo, após receber 

atendimento inicial por ter sido vítima de acidente por motocicleta. Ao chegar na unidade onde você esta de Plantão, 

apresenta-se com nível de consciência alterado, 8 na escala de Glasgow, intubado por via nasotraqueal e instável 

hemodinamicamente. Apresenta murmúrios vesiculares presentes e simétricos em ambos os hemitóraces. No local 

do acidente foi aplicada uma calça pneumática mantida após a avaliação primária, devido a uma fratura instável de 

pelve e episódios de hipotensão. Iniciou-se reposição volêmica com cristalóides e sangue e, após a administração de 

quatro bolsas, sua pressão sistólica permanece em torno de 84 mmHg. Apresenta hematoma periorbitário à 

esquerda, alargamento de mediastino e subluxação entre a terceira e quarta vértebra cervical. O passo subsequente 

mais adequado é: 

 

a) Laparotomia exploradora 

b) Tomografia de crânio, abdome e pelve 

c) Angiografia de vasos ilíacos e pelve para embolização 

d) Lavagem peritoneal diagnóstica 

 

80. Reginaldo, 20 anos de idade é trazido ao pronto-socorro com um ferimento tóraco-abdominal por arma branca, em 

hemitórax esquerdo, acima do rebordo da última costela na linha hemiclavicular. Está alerta, bem orientado e 

hemodinamicamente estável e a radiografia de tórax revela pneumotórax de 30%. Após a avaliação inicial, o(s) 

passo(s) subseqüentes(s) consiste(m) em: 

a) Exploração do local do ferimento e drenagem do tórax 

b) Drenagem do tórax, laparotomia ou laparoscopia 

c) Observação clínica rigorosa 

d) Exploração local do ferimento e controle radiológico do tórax 

 

81. Durante o acompanhamento pré-natal, Claudete, uma gestante de 12 semanas, traz resultado de VDRL 1:4, FTA-Abs 

(+). Nega qualquer sintoma atual ou prévio sugestivo de sífilis, ou parceiro sabidamente infectado. Não se recorda de 

qualquer tratamento prévio com penicilina. Diante desse quadro, qual a conduta mais adequada? 

a) o tratamento deve ser imediato com penicilina benzatina. 

b) não instituir tratamento para sífilis, uma vez que o título é menor que 1:8. 

c) a idade gestacional precoce impede conduta terapêutica imediata. 

d) deve-se aguardar e repetir o título em 4 semanas. 

 

82. Vilma, 30 anos, parturiente, G3P2, com gestação de 38 semanas. Teve dois partos normais prévios. Iniciou trabalho 

de parto há duas horas. Ao exame obstétrico, apresenta padrão contrátil de 4/10´/40´´. Os batimentos cardíacos fetais 

apresentam queda durante a contração (de 136 bpm para 112 bpm), com retorno aos níveis prévios ao término da 

contração. O colo uterino apresenta dilatação de 8 cm, com líquido amniótico levemente meconial (fluido). A melhor 

conduta obstétrica neste momento é: 

a) Ocitócico para acelerar o trabalho de parto. 

b) Cesariana de imediato. 

c) Aguardar a evolução para parto normal  

d) Iniciar analgesia de parto para alívio das contrações 
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83. Isadora, 23 anos, gestante de  32s,  apresentou  durante os últimos  3 dias, disúria intensa, associada à polaciúria e 

alteração na coloração da urina. Nas infecções do trato urinário adquiridas na comunidade em gestantes, o agente 

etiológico mais comum é: 

a) Escherichia coli. 

b) Stafilococcus aureus. 

c) Klebsiella. 

d) Proteussp. 

 

84. Você esta de plantão na unidade de emergência, e atende uma paciente vítima de violência sexual, a melhor opção de 

contracepção de emergência é o uso de: 

a) Levonorgestrel 0,75 mg, em 2 doses com intervalo de 12 horas 

b) Contraceptivos contendo etinilestradiol, na dose de 20 mcg/dia, por 21 dias 

c) Contraceptivos contendo etinilestradiol, na dose de 30 mcg associados ao gestodene 

d) Acetato de medroxiprogesterona 10 mg/dia, por 10 dias consecutivos 

 

85. Marta de 37 anos apresenta emsua ultrassonografia transvaginal uma massaanexial cística de pequeno volume e sem 

novivascularização ao estudo do Doppler. Esse quadro sugere: 

a) Cisto folicular ovariano. 

b) Prenhez ectópica. 

c) Tumor maligno do ovário. 

d) Abscesso tubovariano.  

 

86. Joanade 49 anos Não fazia exames de rotina, seu ultimo exame preventivo de câncer de colo de útero datava de 10 

anos. Há 4 meses vinha apresentado corrimento vaginal com odro fétido, além de dispaneuriae sangramentos. Ao 

realizar o exame na data de hoje, apresentou alterações significativas à colposcopia.    A propedêutica subsequente 

ao achado de lesão de alto grau na colpocitologia oncótica é: 

a) Repetir a colpocitologia oncótica imediatamente. 

b) Repetir a colpocitologia oncótica após três (03) meses. 

c) Realizar colposcopia e biópsia dirigida. 

d) Realizar conização. 

 

87. Milena de 22 anos, foi diagnosticada com linfo granuloma venéreo. Indique o agente patogênico envolvido: 

a) Chlamydiatrachomatis. 

b) Ureaplasmaurealyticum. 

c) Neisseriagonorrhoeae. 

d) Trichomonasvaginalis. 

 

88. Roberta 49 anos, foi diagnosticada durante consulta na atenção básica com candidíase vaginal recidivante. Qual a 

conduta deve ser tomada em relação à seu parceiro sexual, não presente à consulta. 

a) Prescrever fluconazol oral em dose única. 

b) Dispensar nistatina creme para uso local por 10 dias. 

c) Solicitar uma cultura para fungos do raspado de glande. 

d) Orientar para que ele procure ummédico. 
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89. Elza de 73 anos vinha apresentando sangramento vaginalrecorrente a realização de ultrassonografiapélvica não 

evidenciou nenhum tipo de alteração. A melhor conduta nesse caso é: 

a) Administração de progestogênio. 

b) Administração de estrogênio e progestogênio. 

c) Histerectomia total. 

d) Histeroscopia. 

 

90. Juliana tem 43 anos e procura sua médica de família para a primeira consulta de pré-natal. Feliz com o resultado 

positivo de betaHCG realizado na semana anterior, decidiu realizar uma ultrassonografia transvaginal por conta 

própria. Juliana casou há um ano e desde o início do casamento o sonho do casal era o de ter filhos. Há três meses 

apresentou um abortamento espontâneo, com IG de 10 semanas. Após o episódio, ela e o esposo ficaram muito 

abalados emocionalmente e temiam a possibilidade de não poder ter filhos biológicos. Na presente consulta, ao abrir 

o resultado da ultrassonografia, a médica de família depara-se com o seguinte resultado: “Presença de saco 

gestacional de 20 mm, não visualizado embrião ou vesícula vitelínica no seu interior. Gestação anembrionária.”  

Com relação à comunicação de notícias difíceis, é CORRETO afirmar que:  

a) A maneira mais recomendada é iniciar diretamente falando do problema e de todas as possíveis consequências.  

b) Respeitar o silêncio do paciente é fundamental e deve-se evitar perguntas exploratórias, ainda que com o intuito de 

incentivar o paciente a falar sobre seus sentimentos.  

c) Evitar linguagem técnica (jargão médico), verificar se a informação foi corretamente entendida pelo paciente e responder 

afetivamente não são ferramentas úteis na comunicação de notícias difíceis.  

d) Diante da manifestação da emoção do paciente, como o choro, por exemplo, após uma pausa que permita que o 

paciente se recomponha, é recomendado que o médico demonstre que entende o motivo de sua emoção através de 

afirmativas empáticas.  

 

91. A avaliação do desenvolvimento puberal segundo os estágios de Tunner é método útil na suspeita de puberdade 

precoce. O crescimento esparso de pelos fnos ao longo dos grandes lábios e presença de mama pequena sem 

separação dos contornos da mama e da aréola caracterizam, respectivamente, os estágios:  

a) P2 e M3  

b) P2 e M2  

c) P3 e M1  

d) P3 e M2 

 

92. Renata de 28 anos de idade, encontra-se em sua primeira consulta de pré-natal e refere sua ultima menstruação há 13 

semanas. Durante o exame clinico você não se consegue auscultar batimentos cardíacos fetais. Assinale a 

alternativa que apresenta a conduta mais correta:  

a) Solicitar ultrassonografa 

b) Considerar ausência de gravidez 

c) Solicitar βHCG urinário  

d) Solicitar TSH e prolactina  
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93. Sobre a assistência ao parto em gestantes diabéticas, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:  

I. As gestantes com ótimo controle metabólico e sem intercorrências da gravidez podem aguardar a evolução espontânea 

para o parto.  

II.  Em gestantes diabéticas insulino-dependentes com vasculopatia o parto será realizado impreterivelmente até a 38a 

semana.  

III. Em gestantes com diabetes de difícil controle e/ou comprometimento fetal, recomenda-se utilizar corticoide para 

maturação pulmonar fetal  

 

a) Apenas I e II são corretas  

b) I, II e III são corretas  

c) I, II e III são incorretas  

d) Apenas II é correta  

 

94. Regiane, 37 anos de idade procurou a USF pois já tinha 2 filhos e não queria engravidar novamente. Não apresenta 

nenhum problema de saúde e tem ciclos menstruais regulares. Iniciou uso de contraceptivo injetável mensal, 

contendo estrogênio e progestogênio, no primeiro dia do ciclo menstrual. Preocupada, voltou a USF após 20 dias de 

uso, pois teve sangramento vaginal na semana passada. Qual é a melhor conduta?  

a) Associar um método contraceptivo de barreira  

b) Trocar o injetável mensal pelo trimestral  

c) Administrar nova injeção trinta dias após a primeira  

d) Administrar nova injeção hoje 

 

95. Mulher de 20 anos de idade, com início de vida sexual há 6 meses, começou há uma semana com disúria, polaciúria e 

urgência miccional. No exame ginecológico observa-se muco cervical amarelado e turvo. Exames laboratoriais: urina 

I: leucócitos: 113.000/mm3, eritrócitos: 38.000/mm3; urocultura negativa. Qual deve ser a conduta?  

a) Ciprofloxacina 3 dias  

b) Azitromicina dose única  

c) Solicitar ultrassonografia de vias urinárias  

d) Orientar hiperidratação oral e analgésicos de vias urinárias 

 

96. Rogéria 27 anos, esta casada há 3 anos e nunca conseguiu engravidar, realizou consulta na Unidade de Saúde da 

Família, onde lhe foi pedido um Ultrassom transvaginal.  Ao pegar o resultado do exame  leu no laudo:Útero didelfo 

Essa condição corresponde à ausência de:  

a) Desenvolvimento dos ductos paramesonéfricos 

b) Canalização do seio urogenital  

c) Fusão dos ductos de Wolf  

d) Fusão dos ductos de Müller  

 

97. Mulher HIV soro positiva, com 35 anos de idade, realiza pela primeira vez um exame citopatológico. O resultado 

menciona presença de alterações citopatológicas compatíveis com lesão de baixo grau. O exame colposcópico 

mostra área acetorreagenteendocervical em múltiplos focos como gota de cera. A curetagem endocervical sugere a 

presença de lesão histológica de alto grau escamosa associada à lesão atípica de epitélio glandular. O procedimento 

correto é  

a) Fazer exérese ampla de zona de transformação 

b) Realizar aplicação de laser nas lesões identificadas  

c) Fazerconização clássica  

d) Aplicar solução de ácido tricloroacético a 80% em várias sessões, até a remissão das lesões 
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98. Marcela esta com gestação de 39 semanas e 4 dias, primigesta, chega a Unidade de Emergência com queixa de dor em 

baixo ventre. Nega patologias obstétricas ou clínicas. Ao exame físico apresenta-se corada e hidratada, PA: 120 x 80mmHg, 

FC 80bpm. Altura uterina 34cm, dinâmica uterina 3 contrações fortes em 10 minutos, ao toque vaginal colo com dilatação de 

4cm, médio, -1 De Lee. Baseando-se na cadiotocografia abaixo, qual a classificação do traçado e a conduta correta: 

 

 

 

a) Categoria 0, sem conduta específica, controle habitual do trabalho de parto  

b) Categoria I, aguardar resolução parto  

c) Categoria II, oxigenioterapia e cardiotocografia contínua 

d) Categoria III, esforços imediatos para reverter o padrão ou resolução parto  

 

 

99. Em recém-nascidos de diabéticas não controladas, observa-se maior tendência a:  

a) Hipocalcemia e hipofosfatemia 

b) Hipocalcemia e hiperfosfatemia 

c) Hiperalcemia e hipofosfatemia 

d) Hipercalcemia e hiperfosfatemia 

 

100. Mirthesde 43 anos de idade, eumenorreica, submeteu-se à mamoplastia redutora para correção de ptose mamária. O 

estudo anatomopatológico da peça evidenciou neoplasia lobular in situ. Selecione a melhor conduta:  

a) Quimioprofilaxia com tamoxifeno 

b) Radioterapia  

c) Ressecção ampliada  

d) Ressecção ampliada e radioterapia  
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Folha de resposta do candidato 

 
 

Nº A B C D Nº A B C D Nº A B C D Nº A B C D 

1     26     51     76     

2     27     52     77     

3     28     53     78     

4     29     54     79     

5     30     55     80     

6     31     56     81     

7     32     57     82     

8     33     58     83     

9     34     59     84     

10     35     60     85     

11     36     61     86     

12     37     62     87     

13     38     63     88     

14     39     64     89     

15     40     65     90     

16     41     66     91     

17     42     67     92     

18     43     68     93     

19     44     69     94     

20     45     70     95     

21     46     71     96     

22     47     72     97     

23     48     73     98     

24     49     74     99     

25     50     75     100     


