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Questão 21 
- O paciente com flutter atrial, embora esteja em consulta ambulatorial, está com frequência de 140 bpm, 
com queixas de palpitações, devendo ser encaminhado para a emergência para cardioversão elétrica 
para ritmo sinusal, pois os antiarrítmicos são pouco eficazes na reversão do flutter para o ritmo sinusal. 
RESPOSTA LETRA “B”. 
RECURSO INDEFERIDO. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 28 
- Para o diagnóstico de febre tifoide, além do quadro clínico, é necessária a comprovação da infecção por 
Salmonella typhi que pode ser feita na primeira semana de doença por hemocultura, na segunda semana 
por aumento dos anticorpos através da reação de Widal e na terceira semana por coprocultura. Não se 
usa rotineiramente o PCR devido seu alto custo.  
RESPOSTA LETRA “C”. 
RECURSO INDEFERIDO. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 33 
Pacientes com lesão cavitada e nível hidroaéreo, portanto em contato com brônquio de drenagem, e 
presença de expectoração purulenta negativa para a pesquisa de BAAR reduz significativamente a 
chance de tratar-se de Tuberculose pois em casos semelhantes o rendimento do exame em tela é muito 
alto. Adicionalmente, sabe-se que cigarros de maconha são altamente contaminados, podendo levar ao 
surgimento de pneumonias necrotizantes. 
RESPOSTA CERTA: B 
RECURSO INDEFERIDO. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 36 
O novo Código de Ética Médica é a versão atualizada de um conjunto de princípios que estabelece os 
limites, os compromissos e os direitos assumidos pelos médicos no exercício da profissão. O início da 
vigência (em 30 de abril de 2019) acontece 180 dias após a publicação da Resolução CFM Nº 2.217/2018 
no Diário Oficial da União (DOU), que aconteceu no dia 1º de novembro do ano passado. 
No Código atual, houve mudança no artigo 89 para: 
Art. 89 Liberar cópias do prontuário sob sua guarda exceto para atender a ordem judicial ou para sua 
própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente. 
§ 1ºQuando requisitado judicialmente, o prontuário será encaminhado ao juízo requisitante. 
§ 2ºQuando o prontuário for apresentado em sua própria defesa, o médico deverá solicitar que seja 
observado o sigilo profissional. 
RESPOSTA CERTA: A 
RECURSO INDEFERIDO. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 



Questão 38 
Há 2 respostas corretas: B e D. 
RECURSO DEFERIDO. 
Questão ANULADA 
- RECURSO PROCEDENTE 
 
 
Questão 40 
Só uma resposta está correta, e é a opção D. A opção apontada pelo candidato não está correta pois não 
considera que a abordagem é diferente em se tratando de exposições percutâneas ou cutâneas e 
exposições de mucosa. 
5- PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS NOS CASOS DE EXPOSIÇÃO AOS MATERIAIS 
BIOLÓGICOS 
5.1- CUIDADOS IMEDIATOS COM A ÁREA DE EXPOSIÇÃO  
Recomenda-se como primeira conduta, após a exposição a material biológico, os cuidados imediatos com 
a área atingida. Essas medidas incluem a lavagem exaustiva do local exposto com água e sabão nos 
casos de exposições percutâneas ou cutâneas. Apesar de não haver nenhum estudo que demonstre o 
benefício adicional ao uso do sabão neutro nesses casos, a utilização de soluções anti-sépticas 
degermantes é uma opção. Não há nenhum estudo que justifique a realização de expressão do local 
exposto como forma de facilitar o sangramento espontâneo. Nas exposições de mucosas, deve-se lavar 
exaustivamente com água ou com solução salina fisiológica. Procedimentos que aumentam a área 
exposta (cortes, injeções locais) e a utilização de soluções irritantes como éter, hipoclorito ou 
glutaraldeído são contra-indicados.  
RESPOSTA CORRETA: D 
RECURSO INDEFERIDO. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 


