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GABARITO - PROVA MULTIMÍDIA 2014

Área Questão Melhor Resposta

1 Presença de ar em vias biliares intrahepáticas e na vesícula biliar/Imagem sugestiva de cálculo de 
colédoco/calcificação da aorta com desvio

2 Fístula bileodigestiva possivelmente por litíase biliar
3 Papilotomia endoscópica para retirada do cálculo e/ou Realizar colecistectomia no segundo tempo
4 Paraganglioma 

5 Dosagem da concentração de metanefrina e da normetanefrina / teste de supressão com clonidina / teste de 
estímulo com glucagon

6 Cintilografia com I 126 - MIGB

7 Controle da HÁ com uso de bloqueador alfa adrenérgico/ uso ocasional e bloqueador betaadrenérgico para controle 
de taquicardia e taquiarritmia reflexa, se necessário

8 Caverna no lobo superior esquerdo; infiltrado pulmonar difuso; pneumoperitônio; níveis hidroaéreos; opacificação da 
borda do psoas; hipotransparência abdominal difusa

9 Tuberculose intestinal / Diagnóstico diferencial: perfuração dorcitomegalovírus
10 Sonda nasogátrica, acesso venoso, reposição volêmica, antibiotico, exames laboratoriais
1 Molusco contagioso
2 Poxvírus
3 Gravidez tubária
4 HCG
5 Salpingostomia linear
6 Evolução fisiológica, sem intercorrências
7 Translucência nucal. Entre 11 e 14 semanas.
8 Longitudinal, cefálica, occipito-ilíaca esquerda anterior
9 Cirurgia de B-Lynch. Atonia uterina.

10 Interrupção da gestação por cesariana.
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1

A atenção integral à saúde do homem pressupõe: (a) Existência de cadastro atualizado da população masculina do
território; (b) Busca ativa pela equipe para realização de, pelo menos, uma consulta/ano para homens entre 20 e 59
anos; (c) Ações de orientação e sensibilização da população masculina de 40 a 59 anos para medidas de detecção
precoce do câncer de próstata em pacientes sintomáticos e disfunção erétil, entre outros agravos do trato
geniturinário; (d) Oferta de atendimento em horários alternativos adequados; (e) Ações de integração dos homens
nas atividades educativas de planejamento familiar; (f) Ampliação da participação paterna no pré-natal, parto,
puerpério e desenvolvimento da criança; (g) Oferta de exames previstos para homens que participam do pré-natal
masculino; (h) Ações de identificação, acolhimento e encaminhamento em situações de violência envolvendo
homens; (i) Ações educativas para prevenção de violências e acidentes e uso de álcool e outras drogas, orientadas
especificamente para a população masculina.

2 Média de atendimentos de tuberculose e Média de atendimentos de hanseníase.
3 Realização do teste rápido da sífilis na Atenção Básica no âmbito da Rede Cegonha.

4 Adesivo transdérmico, (7, 14 e 21mg), Goma de mascar de Nicotina (2mg), Pastilha de Nicotina (4mg, 2mg na 
RENAME2013) e Cloridrato de Bupropiona (150mg).

5
a) Suporte Ventilatório não invasivo (Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas (CPAP) ou Pressão Aérea Positiva
por dois Níveis (BIPAP)).b) Diálise peritoneal ou c) Paracentese

6 Oficinas Ortopédicas
7 Estudo caso-controle

8
Há risco aumentado de infecção nos homens diabéticos e este resultado tem significância estatística, mesmo após o 
ajuste para fatores de confundimento

9 Estudo foi uma Revisão Sistemática com Metaanálise
10 Detectou diferença não significativa entre os dois grupos de antibióticos, com heterogeneidade praticamente nula
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1 Sepse grave por pneumonia ou choque séptico por pneumonia ou sepse pulmonar grave
2 PIPERACILINA com TAZOBACTAM.ou CEFEPIME / Em até 1 hora do diagnóstico de sepse grave/choque séptico
3 tamanho dos rins; anemia; doença óssea; relação ureia c/ creatinina; tempo de instalação da doença.
4 Solução cristalóide ou soro fisiológico 0,9% ou ringer lactato
5 Endocardite bacteriana
6 Estreptococos viridans, aureus - Enterococcos
7 Hemocultura - Ecocardiograma
8 Congestão pulmonar – cardiomegalia - Presença de nódulo em lobo superior esquerdo
9 Miocardite viral

10 Tratamento da insuficiência cardíaca (diurético, aldactona) + antibioticoterapia
1 Talassemia
2 Hepato-esplenomegalia, desnutrição, baixa estatura, malares proeminentes hipocromia, hemacias em alvo.

3
Radiografia abdominal frontal mostra acentuada dilatação e ausência de ar no reto. Em posição sentada, evidenciam-
se niveis liquidos. Enema baritado evidencia  obstrução intestinal distal e zona de aganglionose colônica. / Doença 
de Hirschsprung.

4 Cânula traqueal
5 Coquelucha
6 Leucocitose acentuada e linfocitose
7 Macrolídeo
8 Cefalohematoma
9 Injúria intencional / síndrome da criaça espancada

10 Fenômeno de Arlequim
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