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MÉDICO 
 

 
 

16. (Concurso Milagres/2018) O paciente 

etilista crônico costuma apresentar 

algumas manifestações clínicas 

compatíveis com beribéri. Essa doença 

está relacionada à deficiência de qual 

vitamina?  
 
A) Biotina  

B) Tiamina 

C) Niacina  

D) Piridoxina  

E) Ácido ascórbico.  

 

17. (Concurso Milagres/2018) Quais 

manifestações clínicas tardias o 

paciente da questão anterior, que 

apresenta defendia nutricional por 

hipovitaminose, pode apresentar a 

longo prazo:  
 
A) Fadiga e inapetência  

B) Encefalite e insuficiência de baixo debito 

C) Anemia sideroblástica e irritabilidade  

D) Encefalopatia e insuficiência cardíaca de 

alto debito  

E) Insônia e irritabilidade.  

 

18. (Concurso Milagres/2018) Quais dos 

critérios é considerado secundário 

(menores) para diagnostico de 

insuficiência cardíaca congestiva, 

segundo Framingham? 

 
A) Ritmo em B3  

B) Derrame pleural  

C) Cardiomegalia no RX de tórax 

D) Aumento da pressão venosa  

E) Perda > 4,5 kg em cincos dias de 

diureticoterapia  

 

19. (Concurso Milagres/2018) Paciente 

portador de ICC III (insuficiência 

cardíaca congestiva classe III), estava 

compensado com uso de diurético 

(furosemida e espironolactona), inibidor 

da ECA, digital e betabloqueador. 

Apresenta descompensação aguda do 

quadro, sem hipotensão e boa perfusão 

periférica. Qual a sua conduta em 

relação ao betabloqueador?  

 

A) Suspender betabloqueador 3 dias e 

reiniciar após  

B) Reduzir a dose pela metade 

C) Reduzir a dose para ¼ (um quarto) da 

dose 

D) Aumentar a dose do betabloqueador 

E) Manutenção da mesma dose 

 

20. (Concurso Milagres/2018) Dor ou 

desconforto torácico retroesternal, de 

curta duração, com irradiação para 

dorso e que obtém alivio com uso de 

nitrato, pode ser consequência de 

angina de peito, bem como de:  
 
A) Hipertensão pulmonar  

B) Dissecção de aorta  

C) Pericardite aguda  

D) Espasmo esofágico  

E) N.D.R.  
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21.  (Concurso Milagres/2018) Qual a 

causa mais comum de óbito por 

dissecção aórtica aguda? 
 
A) Tamponamento cardíaco  

B) Isquemia abdominal  

C) Isquemia de membro inferior  

D) Insuficiência renal aguda  

E) Edema agudo de pulmão  

 

22. (Concurso Milagres/2018) Os 

procedimentos transluminais 

percutâneos estão cada vez mais 

populares para o tratamento da doença 

isquêmica do miocárdio. Entretanto as 

cirurgias abertas de revascularização 

têm resultados superiores aos 

procedimentos percutâneos em lesões 

obstrutivas de:  
 
A) Circunflexa  

B) Coronária direita  

C) Tronco de coronária esquerda  

D) Terço distal de descendente anterior 

E) N.D.R 

 

23. (Concurso Milagres/2018) Paciente 

jovem, 25 anos, chega a unidade 

hospitalar com queixa de dor precordial 

de forte intensidade. Faz uso de drogas 

ilícitas e que, horas antes do início dos 

sintomas, havia feito uso de cocaína em 

quantidade maior que o habitual. O ECG 

evidencia isquemia miocárdica 

anterosseptal. Diante deste quadro, 

qual das drogas abaixo não está 

indicada na abordagem terapêutica 

inicial?  

A) Nitroglicerina  

B) Atenolol  

C) Verapamil  

D) Aspirina  

E) Clopidogrel  

 

24. (Concurso Milagres/2018) Chega na 

unidade hospitalar criança de 6 anos, 

vítima de acidente botrópico grave em 

membro inferior. A complicação 

possível é:  

 

A) Crise convulsiva  

B) Síndrome compartimental  

C) Edema pulmonar  

D) Paralisia de músculos respiratórios  

E) N.D.R.  

 

25. (Concurso Milagres/2018) Mulher 20 

anos, ingere pelo menos 20 

comprimidos de diazepam 5 mg a 

poucas horas. A paciente vinha fazendo 

uso de antidepressivo serotoninérgico 

e benzodiazepínico por episódio 

depressivo maior. Ao exame, apresenta-

se letárgica, confusa e atáxica. Qual o 

fármaco deve ser administrado para se 

reverter a intoxicação?  

 

A) Naloxone  

B) Biperideno  

C) Midazolam  

D) Flumazenil  

E) Risperidona  
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26.  (Concurso Milagres/2018) É lesão 

epitelial resultante da deficiência de 

ferro: 

 

A) Ulceração da mucosa oral  

B) Síndrome de má absorção  

C) Xerostomia  

D) Glossite atrófica   

E) Hipercloridria  

 

27. (Concurso Milagres/2018) A taxa de 

infusão inicial para um homem de 80 

kg, com uma queimadura de 40 % da 

superfície corporal total é:  

 

A) 400 ml/h  

B) 500 ml/h 

C) 600 ml/h 

D) 700 ml/h  

E) 800 ml/h  

 

28. (Concurso Milagres/2018) A herniação 

imediata de uma víscera abdominal 

para cavidade torácica através de uma 

lesão traumática agudo do diafragma é 

mais provável ocorrer após:  

 

A) Trauma abdominal fechado  

B) FAB no 3º EIC a direita na linha axilar 

media  

C) FAB no 6º EIC a esquerda na linha axilar 

anterior 

D) FAF no 6º EIC a direita na linha axilar 

posterior 

E) FAF no 3º EIC a esquerda na linha 

hemiclavicular  

 

29. (Concurso Milagres/2018) Paciente 

com hipótese de diagnóstico de cólica 

nefrética sem presença de febre. São 

exames na elucidação do quadro do 

diagnostico agudo, exceto:  

 

A) Radiografia simples de abdome 

B) Ultrassonografia  

C) TC de abdome 

D) Urocultura  

E) Exame sumario de urina  

 

30. (Concurso Milagres/2018) Não é sinal 

de alerta para dor lombar:  

 

A) Trauma recente importante  

B) Perda de peso involuntária  

C) Postura antálgica  

D) Idade acima de 70 anos  

E) Dor refrataria ao tratamento a 6 semanas  

 

31. (Concurso Milagres/2018) Não é efeito 

colateral da litotripsia extracorpórea 

(LECO):  

 

A) Hematúria  

B) Proteinúria  

C) Aumento da taxa de filtração glomerular  

D) Cólica renal  

E) Hematoma perirrenal  
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32.  (Concurso Milagres/2018) Divertículos 

são formações saculares em fundo 

cego que podem estar localizados em 

várias partes do corpo humano. Os 

divertículos de Zenker localizam-se no:  

 

A) Esôfago superior  

B) Intestino grosso  

C) Intestino delgado  

D) Esôfago inferior  

E) N.D.R. 

 

33. (Concurso Milagres/2018) No 

tratamento cirúrgico da úlcera péptica 

duodenal, um procedimento é 

considerado mais fisiológico. Aponte-o:  

 

A) Vagotomia com antrectomia  

B) Vagotomia seletiva com piloroplastia  

C) Vagotomia troncular com piloroplastia 

D) Vagotomia gástrica proximal  

E) N.D.R. 

 

34. (Concurso Milagres/2018) C.M.S, 34 

anos, nuligesta, após conização por 

lesão escamosa de alto grau, localizada 

no canal endocervical. O exame 

histopatológico mostrou margem 

cirúrgica comprometida. A conduta é:  

 

A) Citologia e colposcopia  

B) Curetagem do canal 

C) Nova conização  

D) Pan-histerectomia  

E) Histeroscopia  

35. (Concurso Milagres/2018) O 

tratamento do líquen escleroso da vulva 

tem o objetivo de prevenir:  

 

A) Alterações anatômicas e transformação 

maligna 

B) Tricomoníase e candidíase recorrente  

C) Transformação maligna e tricomoníase  

D) Vaginose bacteriana e alterações 

anatômicas  

E) Candidíase recorrente e vaginose 

bacteriana  

 

36. (Concurso Milagres/2018) Na 

propedêutica mamária, denomina-se 

triplo teste diagnostico, além do exame 

físico:  

 

A) A mamografia e a core biopsy 

B) A ultrassonografia e a mamografia  

C) A mamografia e a punção aspirativa por 

agulha fina 

D) A mamografia e a biopsia incisional  

E) N.D.R. 

 

37. (Concurso Milagres/2018) As Diretrizes 

Brasileiras para Rastreamento de 

Câncer de Colo de Útero recomendam 

que a periodicidade do exame 

citopatológico seja realizado para 

rastreamento a cada:  

 

A) 3 anos, após 2 exames negativos com 

intervalo de 6 meses  
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B) 3 anos, após 2 exames negativos com 

intervalo de 1 ano  

C) 1 ano, após 2 exames negativos com 

intervalo de 6 meses  

D) 2 anos, após 2 exames negativos com 

intervalo de 1 ano  

E) 2 anos, após 2 exames negativos com 

intervalo de 6 meses.  

 

 

38.  (Concurso Milagres/2018) Segundo a 

classificação TNM, o tumor de mama 

que tem 3 cm de diâmetro é classificado 

como:  

 

A) T3 

B) T1 

C) T2 

D) T4 

E) Tx  

 

39. (Concurso Milagres/2018) O melhor 

dado clinico ou exame subsidiário para 

avaliação inicial de uma criança de seis 

anos de idade com diagnóstico de baixa 

estatura é a:  

 

A) Idade óssea  

B) IGF-1 

C) Velocidade de crescimento  

D) Estatura-alvo  

E) N.D.R. 

 

40. (Concurso Milagres/2018) A síndrome 

de luvas e meias, que acomete crianças 

e adultos jovens, é caracterizada por 

lesões purpúricas simétricas e 

eritematosas indolores nas mãos e nos 

pés. Mais eventualmente acomete 

bochecha, cotovelo, joelho e nádega. 

Pode ser acompanhada de sintomas 

gerias, porém é autolimitada, 

melhorando em 1 a 2 semanas. A 

doença descrita acima é atribuída a que 

etiologia?  

 

A) Coxsackie A 

B) HVH6 

C) Parvovírus B19 

D) Enterovírus  

E) Coxsackie B 

 

41. (Concurso Milagres/2018) Nicole de 4 

anos é lavada ou PS ( pronto socorro), 

pois há 4 dias vem apresentando febre, 

fezes amolecidas, sem muco ou sangue 

e, há 1 dia, dor para deglutir. Ao exame 

clinico apresenta erupção 

maculopapular em nádegas e pequenas 

pápulas e vesículas na palma das mãos 

e plantas dos pés, além de hiperemia da 

mucosa oral com úlceras no palato. O 

agente etiológico mais provável é o:  

 

A) Echovírus 

B) Vírus herpes simples 

C) Parvovírus  

D) Vírus Coxsackie  

E) N.D.R. 
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42.  (Concurso Milagres/2018) O sarampo 

é uma das doenças exantemáticas de 

maior morbimortalidade, especialmente 

em desnutridos. Estudos atuais 

demostram que a suplementação de 

determinada vitamina no dia do 

diagnostico pode reduzir a 

morbimortalidade dessa doença. 

Assinale abaixo a alternativa que 

contem a vitamina indicada para 

suplementação.  

 

A) Vitamina A 

B) Vitamina B12 

C) Vitamina C 

D) Vitamina E 

E) N.D.R. 

 

43. (Concurso Milagres/2018) Valentina, 4 

meses de idade, chega na UBS para 

receber vacinas atrasadas. A mesma 

ficou internada por 15 dias devido 

quadro de bronquiolite. Genitora está 

preocupada porque a criança só 

recebeu vacinas até 2 meses de idade. 

Qual a alternativa que a mesma 

necessita receber hoje:  

 

A) Meningo C e Pneumo 10 

B) Meningo C, Penta, VOP, Pneumo 10 

C) Meningo C e retorno com 1 mês para 

outras vacinas 

D) Meningo C, Penta ( DPT, HIB, Hep B), 

VIP, Rotavírus, Pneumo 10 

E) N.D.R. 

 

44. (Concurso Milagres/2018) Uma equipe 

de saúde da família deve atender uma 

população cadastrada de:  

 

A) Até 1500 famílias 

B) No mínimo de 2 mil habitantes  

C) No máximo 5 mil habitantes  

D) 3 mil famílias em média 

E) 3 mil habitantes em média 

 

45. (Concurso Milagres/2018) A atenção 

primaria a saúde constitui um modelo 

de organização do sistema de saúde 

sendo que, através dela, a equipe de 

saúde da família estabelece uma 

relação de confiança com a população, 

uma fonte regular de atenção da 

população adscrita. O atributa acima 

citado faz referência a:  

 

A) Primeiro contato 

B) Longitudinalidade 

C) Integralidade  

D) Coordenação de cuidados  

E) Centralização da família 

 


