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1
Criança com febre baixa, rouquidão, disfagia e 
apresentando membrana nas amigdalas que se estende 
atingindo a úvula. A membrana é difícil de destacar.
Qual é o diagnóstico mais provável?

Resposta: Faringite Diftérica



2
Qual é o diagnostico mais provável?

Resposta: Desidratação grave , Desidratação do III grau 



3
Paciente 65 anos, com queixa e dificuldade de deglutir, 
tosse intermitente, sialorreia e odinofagia, nos últimos meses 
apresentando halitose. Submetido a exames de imagem.
Qual provável diagnóstico: 

Resposta: Divertículo 
de Zenker

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjDlIj0ppnfAhXGEpAKHSXgB_QQjRx6BAgBEAU&url=http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1131-57682001001000012&psig=AOvVaw3pcl9uh-lymVzVS53nWu_t&ust=1544670103291701


4 Paciente com quadro de dor em região dorsal, refere presença de  
tumoração há anos com aumento nos últimos meses, piora dos sintomas 
com atividade física, Ao exame: massa bem delimitada, móvel, indolor a 
palpação superficial. Após exames de imagem foi indicado tratamento 
cirúrgico, qual provável diagnóstico?

Resposta: Hérnia lombar de Grynfelt

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi8xd7FlJrfAhUEh5AKHVbzCdsQjRx6BAgBEAU&url=http://semiologiamedica.blogspot.com/2013/09/imagem-semiologica-hernia-de-grynfeltt.html&psig=AOvVaw3WLdEjAY7_7ky1-A9S3sdk&ust=1544699289236869


5
Qual é a importância da existência do profissional abaixo para a 
comunidade e para a equipe de saúde da Família.
Resposta: Agente comunitário. Cadastro de famílias e Visitas 
domiciliares por diversos motivos como busca ativa. 
São interlocutores entre equipe e comunidade O agente 
comunitário de saúde tem um papel muito importante no 
acolhimento, pois é membro da equipe e geralmente faz parte da 
comunidade, o que permite a criação de vínculos mais facilmente, 
propiciando o contato direto com a equipe.



6 Observe a charge abaixo:

A - Qual diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS) não está sendo 
respeitada nesta charge? Resposta: Universalidade

B - Defina este princípio. Resposta: É a garantia de que todos os 
cidadãos devem ter acesso aos Serviços de |Saúde públicos e 
privados conveniados, em todos os níveis do sistema de saúde , 
assegurado por uma rede hierarquizada de serviços e com 
tecnologia apropriada para cada nível



7

A) Qual o nome da temida complicação obstétrica apresentada? 
Resposta: Útero de Couvelaire; Apoplexia utero-placentária; 
Atonia uterina, hipotonia uterina 
B) Qual a principal patologia obstétrica relacionada a este caso? 
Resposta: DPP – Descolamento prematuro de placenta



8

Imagem encontrada em vídeo-laparoscopia:

A - Qual o nome da síndrome/patologia? Resposta: Síndrome 
de FHC (Fitz Hugh Curtis); Perihepatite gonocócica
B - Quais os principais agentes etiológicos? Resposta: 
Neisseria gonorrohoeae ou Chlamydia trachomatis



9 Menino de 7 anos em tratamento com drogas 
imunossupressora para tratamento de linfoma não 
Hodgkin, apresenta as lesões abaixo. Qual é o diagnóstico 
mais provável?

Resposta: Herpes Zoster 



10

A sequência de figuras ilustra a introdução de: Máscara Laríngea

Via aérea
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1
Homem, 55 anos, etilista de longa data, com quadro de 
demência, diarréia e as seguintes lesões cutâneas:

Qual a deficiência vitamínica associada ao quadro 
acima? Resposta: Niacina



2
Paciente com infarto agudo do miocárdio com supra 
desnivelamento de ST, durante a administração do 
trombolítico apresenta o seguinte traçado: 

Sabendo que o paciente encontra-se estável e 
normotenso, qual a conduta mais adequada?

Resposta: Observação clínica



3
Paciente de 12 anos, com febre, adenomegalia cervical,  
hepatoesplenomegalia.
Qual é o diagnóstico mais provável? 

Resposta: Monocleose Infecciosa 



4
Menina de 02 anos de idade com historia de dor edema do
joelho direito com inicio há 4 semanas. No exame observa-
se edema, calor, dor e limitação do movimento do joelho
direto.
Qual é o diagnóstico mais provável?

Resposta: Artrite Reumatoide
Juvenil ou Artrite Idiopática
Juvenil Mono Articular.



5
Qual o exame realizado abaixo?

Resposta: CPRE

http://raid.acac.co/07800/


6
Recém- nascido com 15 dias de vida apresentando deformidade 
em ambos os pés, sem outras patologias associadas.

A – Diagnóstico. Resposta: Pé torto congênito idiopático
B - Descreva as deformidades encontradas nessa patologia. 
Resposta: Presença de equinismo de tornozelo, varismo do 
retropé, adução do antepé, cavismo e supinação do pé. 
Presença também de rotação externa da perna. 



7 A foto abaixo demonstra uma das principais atividades realizadas pela 
Estratégia de Saúde da Família.
A - Que diferenças esta atividade pode oferecer em relação àquelas 
que seriam realizadas exclusivamente no Posto de Saúde? Cite duas. 
Resposta: Visita domiciliar. Melhor acessibilidade ao usuário e 
melhora do vínculo entre equipe e comunidade.
B - Por que o Ministério da Saúde a define como uma atividade que 
possibilita “a continuidade do cuidado”? Resposta: Porque oferece 
seguimento aos cuidados que são oferecidos ao paciente. Pode-
se de fato acompanhar a evolução do paciente em sua casa



8

1 2 3 4

O texto abaixo é referência obrigatória na área da saúde:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”

A - Qual dos documentos abaixo identifica a origem do referido 
texto acima? Resposta: 1



9

A - Qual o diagnóstico obstétrico? Resposta: Placenta 
prévia total
B - Qual a via de parto de escolha? Resposta: 
Cesariana



10

Ultrassonografia de 1° trimestre:

A - Qual a medida ultrassonográfica apresentada na seta? 
Resposta: CCN – Comprimento cabeça-nádega
B - Qual o seu principal objetivo?  Resposta: Estimar 
idade gestacional no primeiro trimestre
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1
Recém nato apresentando taquipneia, cianose, retrações 
intercostais, gemidos e abdome escavado.
Qual é o mais provável diagnóstico?

Resposta: Hérnia 
Diafragmática 



Criança de 3 anos com baixa estatura, moradora de área rural, deu 
entrada no pronto-socorro com quadro de fraqueza muscular, 
deformidades em varo dos membros inferiores, distensão abdominal e 
diarréia. Feito diagnóstico de raquitismo carencial.

A - Descreva os achados radiográficos. Resposta: Achados 
radiográficos: adelgaçamento da cortical, rarefação do trabeculado
ósseo, metáfise alargada com aspecto em taça.
B - Exames laboratoriais e resultados esperados. Resposta: Exames 
laboratoriais: Fosfatase alcalina aumentada, vitamina D diminuída, 
fósforo tende a estar reduzido, cálcio pode estar normal ou 
diminuído

2



3
Paciente admitido na emergência com dor abdominal de forte 
intensidade sem melhora com analgesia oral em casa, referia 
inicio do quadro há 02 dias após ingesta de bebida alcoólica. 
Relatava dor localizada em andar superior de abdome, realizado 
TC de abdome e pelve.
Qual diagnóstico proposto:

Resposta: 
Pancreatite Aguda 

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj64b3UjJnfAhXJkpAKHZyABYgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.spenzieri.com.br/2012/05/01/pancreatite-aguda/&psig=AOvVaw0prVkPd4fkIfHR7XMtKxo5&ust=1544662918500878


4 Paciente  vítima de acidente automobilístico deu 
entrada no pronto socorro  com quadro de dispnéia
intensa , cianose . Realizado  RX  tórax  , após exame  
qual provável diagnóstico ?

Resposta: Pneumotórax hipertensivo

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj-5JP0kZrfAhUDh5AKHb_NBq4QjRx6BAgBEAU&url=https://marceloresende.site.med.br/index.asp?PageName%3Dpneumotorax&psig=AOvVaw04y55EamA17XviFUhmTosA&ust=1544698873569088


5

A - Qual o nome deste dispositivo? Resposta: Diafragma
B - Qual o seu objetivo? Resposta: Método contraceptivo de 
barreira



6

Imagem de vídeo laparoscopia:
A - Que emergência ginecológica é vista nessa imagem? 

Resposta: Gestação ectópica, gestação tubária
B - Qual a conduta nesse caso? Resposta: Laparoscopia / 

laparotomia, salpingectomia, salpingostomia. 
Conservadora de acordo com critérios: metotrexate.



Sobre a patologia a seguir quais os prováveis fatores 
desencadeantes? Cite pelo menos três: 

Resposta: Queimadura solar / Antimaláricos /  
Estresse / Betabloqueadores

7



Paciente feminina, 55 anos, com queixa de dor e 
deformidades em mãos e punhos bilateralmente de longa 
data.

A – Diagnóstico. Resposta: Artrite reumatóide com 
grave deformidade em mãos
B - Descreva as deformidades exibidas nas imagens. 
Resposta: Mão apresentando acometimento de 
articulações metacarpofalângicas e interfalangianas e 
em punho com destrição articular a radiografia. 
Presença de desvio ulnar dos dedos e deformidade 
em pescoço de ganso.

8



9 A figura abaixo faz alusão a um principio do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

A – Identifique este princípio. Resposta: Equidade
B – Qual a sua importância? Resposta: O acesso aos 
serviços de saúde deve ser garantido a toda a população 
e condição de igualdade, não importando o gênero, a 
situação econômica, social, cultural, racial ou religiosa, 
mas podendo haver uma discriminação positiva em 
casos especiais em que a prioridade deve ser dada a 
quem tem mais necessidades.



10
As portas abaixo representam as portas de entrada de um 
sistema de saúde organizado e eficiente. 
Qual dessas portas corresponderia à escolha ideal para um 
paciente apresentando febre elevada há 03 dias 
acompanhado de dores em faringe e queda do estado geral.

Resposta: Porta 2 

Atenção Secundária- Porta 1 

Atenção Primária – Porta 2

Atenção Quaternária – Porta 3

Atenção Terciária - Porta 4
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1 Paciente 60 anos, portadora de vitiligo, em investigação de 
anemia, com VCM 115, endoscopia digestiva alta com biópsia 
evidenciando gastrite atrófica, apresenta o seguinte esfregaço 
periférico:
A- Descreva a principal hipótese diagnóstica e os principais 
anticorpos associados a esta.

Resposta: Anemia megaloblática, por anemia perniciosa. 
Anticorpo anti-fator intrínseco e anticorpo anti-célula
parietal.



2
Homem, 75 anos, há 6 meses com alteração na marcha. 
Evolui com diminuição da concentração e alteração de 
memória e posteriormente incontinência urinária. Trouxe 
exame com a imagem abaixo:
A- Qual o diagnóstico mais 
provável?

Resposta: Hidrocefalia 
Normobárica / Hidrocefalia de 
pressão normal / Síndrome de 
Hakim Adams



3
Paciente com joelho valgo, cifose,  retardo 
crescimento com  tronco e pescoço curtos e 
marcha bamboleante.  O paciente também 
opacidade de córnea e hepatomegalia e 
dentes pequenos com esmalte anormalmente 
fino e formação frequente de caries.

Qual é o diagnostico mais provável?

Resposta: Mucopolissacaridose tipo IV 
doença de Morquio



4
Paciente de 10 anos, vítima de acidente automobilístico 
deu entrada no pronto socorro com quadro de dispnéia
intensa, cianose. Realizado RX tórax, após exame qual 
provável diagnóstico?

Resposta: Pneumotórax hipertensivo

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj-5JP0kZrfAhUDh5AKHb_NBq4QjRx6BAgBEAU&url=https://marceloresende.site.med.br/index.asp?PageName%3Dpneumotorax&psig=AOvVaw04y55EamA17XviFUhmTosA&ust=1544698873569088


5
Paciente deu entrada no pronto atendimento  com quadro de 
parada de eliminação de gases e fezes, distensão abdominal 
e dor, relata inicio do quadro súbito. Refere ter realizado 
colonoscopia há 6 meses evidenciando sigmóide redundante. 

Realizado exame de imagem, qual diagnóstico provável?

Resposta: Volvo de 
Sigmóide

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwim6ZzCh5nfAhVFEZAKHXvLAD0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.spmi.pt/22congresso/resumos_aceites_consulta.php?id=IMI-03-074&psig=AOvVaw2u1T-VgHUJedvKmsJN0Nv5&ust=1544661444658059


6 Paciente vítima de trauma torácico, com dor e desconforto 
respiratório, a inspeção do tórax revela escoriações, 
ausência de enfisema subcutâneo ou crepitação de arcos  
costais, realizado tomografia de tórax. 

Qual provável diagnóstico ? Resposta: Contusão 
pulmonar e pneumotórax

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjFl_3SlprfAhXGjJAKHTenAycQjRx6BAgBEAU&url=http://www.bibliomed.com.br/bibliomed/bmbooks/cirurgia/livro12/prot05-02.html&psig=AOvVaw0yYkrFZ2nEBn1J8kG7tk1p&ust=1544700022019163


7
Cite pelo menos dois motivos que levaria a Saúde Pública 
a ser representada pela charge abaixo:

Resposta: Subfinanciamento e desvios de recursos 
financeiros por corrupção ou má administração 



8
O texto abaixo é referência obrigatória na área da saúde:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação”

Qual dos documentos abaixo identifica a origem do referido texto 
acima? Resposta: Constituição



9

A - Qual o diagnóstico dessa patologia vulvar? 
Resposta: Condiloma vulvar/ Condiloma acuminado
B - Qual o agente causador? Resposta: HPV 



10
A - Dê o diagnóstico. Resposta: Útero septado, septo 
uterino
B - Cite uma possível complicação ginecológica-
obstétrica. Resposta: Abortamento, Infertilidade
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