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RESPOSTAS AOS RECURSOS – NÍVEL SUPERIOR 
 

Disciplina Língua Portuguesa 

Sistema Único de Saúde (SUS) 

Conhecimento Específico 

 
 Emprego: MÉDICO (Programa Médico de Família) 

 

N° da 
Questão 

Opção de Resposta por 
extenso 

 

Parecer 
da  Banca 

Deferido ou 
Indeferido 

Questão anulada ou 
Opção de Resposta 

correta 

11 II, III e V. 
 

O argumento do recurso se pauta em afirmar que a questão 

corresponde a prova para Médico Pediatra, não sendo 

específica a médicos do NASF 

Indeferido Gabarito mantido na letra 
D 

16 Ciclo-oxigenase. 
 

O mecanismo fundamental de ação é o da inibição da ciclo-

oxigenase 

Indeferido Gabarito mantido na letra 
B 

17 Idade, excesso de peso e 
ingestão de sal. 
 

 

Gênero e raça não se constituem nos fatores de maior impacto na 
hipertensão arterial 

Indeferido Gabarito mantido na letra 

C 

18 Idade > 60 anos, 
oximetria < 90%, 
pressão arterial sistólica 
< 100 mmHg, ureia                    
> 50 mg/dl. 
 

A única opção que atende ao comando da questão está na opção B. Indeferido Gabarito mantido na letra 

B 

20 Doença renal crônica. 
 

No hipotiroidismo o mais comum é a presença de macrocitose. 
Portanto, a única alternativa que atende ao enunciado da questão é 
Doença renal crõnica. 

Indeferido Gabarito mantido na letra 

E 

22 Cefepime. 
 

O esquema universal para a neutropenia febril é o Cefepime. Ver. 
Harrison, Medicina Interna, cap.104 

Indeferido Gabarito mantido na letra 

A 

X 



23 Prescrever apixabana. 
 

Em pacientes com alto risco tromboembólico e fibrilação atrial 
paroxística a decisão de anticoagular independe do ritmo manter-se 
sinusal ou não. Pelo perfil de segurança os novos anticoagulantes orais 
são a primeira escolha. Além disso o enunciado da questão se refere a 
conduta mais apropriada. Ver Harrison,Medicina Interna,  cap 276. 

Indeferido Gabarito mantido na 

Letra C 

25 Enalapril. A nefropatia diabética com proteinúria indica o uso de enalapril. Ver. 
Harrison, Medicina Interna, cap 419. 

Indeferido Gabarito mantido na 

Letra B 

28 Pregabalina. 
 

O perfil de segurança da pregabalina faz dela a primeira escolha 

no paciente com dor neuropática crõnica. Ver harrison, medicina 

interna, cap. 459 (dor neuropática). 

Indeferido Gabarito mantido na 
Letra A 

29 Em jovens sem sinais de 
alarme, deve-se 
pesquisar o H. Pylori, de 
modo não invasivo, e 
realizar o tratamento, se 
der positivo. 

A opção que melhor atende ao enunciado da questão é a letra C. 

Ver Harrison, Medicina Interna, figura 348-12, cap 348. 

Indeferido Gabarito mantido na 
Letra C 

32 Diabetes mellitus 
gestacional. 
 

Em caso da gestante apresentar na primeira consulta de pré-natal, 

critérios de diagnóstico iguais àqueles predeterminados para o 

diagnóstico de diabetes fora da gestação (HbA1c) ≥ 6,5%; glicemia 

de jejum ≥ 126 mg/dL; ou glicemia ocasional ≥ 200 mg/dL], será 

considerada como portadora de DM. Definiu-se ainda que o 

diagnóstico do DMG pode ser firmado quando glicemia de jejum 

for ≥ 92 mg/dL e ≤ 125 mg/dL; ou pelo menos um dos valores do 

TOTG com 75 g, realizado entre 24 e 28 sem. de idade gestacional, 

for ≥ a 92 mg/dL no jejum, ≥ a 180 mg/dL na primeira hora e ≥ a 

153 mg/dL na segunda hora. A gestante do caso na 2° hora 

glicemia de 155 mg 

Indeferido Gabarito mantido na letra 
D 

33 Hidratação venosa 
rápida e ficar em 
observação 

A recomendação do ministério da Saúde para tratamento da 

dengue está na opção C.   

Indeferido Gabarito mantido na 
Letra C 

37 Gestantes. 
 

A opção C atende as recomendações de terapia do 

hipotireoidismo subclínico. Ver Harrison medicina Interna, cap 

405. 

Indeferido Gabarito mantido na 
Letra C 



40 Pulsoterapia com 
corticoide. 
 

Na presença de nefrite lúpica com perda da função renal a 

indicação é de pulsoterapia com corticóide. Ver Harrison, 

medicina Interna, cap. 378 

Indeferido Gabarito mantido na letra 
E 

 41 II, III, IV e V. 
 

Candidato não observou que o item I foi excluído das afirmativas 
verdadeiras justamente pelos motivos que apontou “ o esquema 
preconizado não inclui etambutol” como quarto fármaco como 
afirma a assertiva 

Indeferido Gabarito mantido na 
Letra D 

 42 A investigação laboratorial 
de zika se dá por meio do 
RT-PCR de amostras de 
pacientes que 
apresentem exantema 
maculopapular 
pruriginoso, 
acompanhado de ddois ou 
mais dos seguintes sinais 
e sintomas: febre ou 
hiperemia conjuntival sem 
secreção e sem prurido ou 
poliaartralgia ou edema 
periarticular. 
 

Candidato buscou estender o conteúdo da resposta, trazendo 
outros elementos para questão (período apropriado para coleta do 
RT-PCR) como forma de invalidá-la. As assertivas e a resposta 
apontada como correta NÃO tem qualquer inadequação 

Indeferido Gabarito mantido na 
Letra A 

 43 Administrar 100 mg de 
doxiciclina duas vezes ao 
dia, por sete dias, e 
azitromicina VO, dose 
única. 

 

O caso descrito revela quadro em paciente de uretrite persistente. 
O insucesso terapêutico pode não só se tratar de RESISTÊNCIA 
BACTERIANA, TRATAMENTO INADEQUADO, REINFECÇÃO ou 
NÃO ADESÃO, validando a resposta C, como descartada a 
situação anterior a pesquisa de outros agentes (Tricomonas e 
Mycoplama gentalium) deve ser empreendida. Desta a letra C está 
correta e a letra D também estaria correta. 

Deferido Anulada 

 44 I, II, III e IV. 
 

Os medicamentos para o tratamento da asma podem ser divididos 
em medicamentos controladores e medicamentos de alívio ou 
resgate. Os controladores são a base do tratamento da asma 
persistente e possuem atividade anti-inflamatória. Além do 
corticoide inalatório (CI), os corticoides orais (CO), os beta 2- 
agonistas de longa duração (LABA), e o imunobiológico anti IgE 
também são considerados medicamentos controladores. Os 
medicamentos de alívio são aqueles usados de acordo com a 
necessidade do paciente, atuando rapidamente no alívio dos 
sintomas e na reversão da broncoconstrição, sendo os beta 2-
agonistas inalatórios de curta duração de escolha neste caso e 
frente ao quadro apresentado pela criança no momento descrito. 

Indeferido Gabarito mantido na 
Letra B  



 45 fibrato; manter PAS < 140 
mmHg e PAD <             90 
mmHg e HbA1c<6,0 %. 

 

Levando em conta a bibliografia sugerida para o concurso – 
Tratado de Medicina de Família e Comunidade – Gustavo Gusso 
e cols. a resposta mais adequada é a letra C 

Deferido Alterada de E para  C 

 47 A febre amarela silvestre é 
uma zoonose e sua 
transmissão não é 
passível de eliminação, 
necessitando de vigilância 
e manuteção das ações 
de controle 
(especialmente por meio 
de cobertura vacinal 
adequada). 
 

A resposta D pode ser considerada, embora a letra C seja mais 
completa 

Indeferido Gabarito mantido na 
Letra C 

 48 Limpeza com álcool a 70% 
e antibioticoterapia por via 
oral. 
 

Embora a letra E esteja correta a internação hospitalar pode ser 
necessária já que se trata de neonato 

Deferido Alterada de E para B 

 50 Devem ser excluídos da 
oferta da PrEP indivíduos 
com infecção por HIV, com 
sinais e sintomas 
sugestivos de infecção 
aguda, histórico de fraturas 
ósseas patológicas não 
relacionadas a trauma e 
depuração da creatina ≤ 60 
mL/min. 
 

A questão D esta correta as demais opções estão incorretas Indeferido Gabarito mantido na 
Letra D 

 


