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RESIDÊNCIA MÉDICA 2019 – 2º CONCURSO 

PROVA ESPECIALIDADES CLÍNICAS 

 

1) Os critérios de ROMA IV (2016) para diagnóstico de dor torácica funcional compreendem, EXCETO: 

a) Dor ou desconforto retroesternal (Causas cardíacas devem ser excluídas). 

b) Nenhuma evidência de que DRGE ou esofagite eosinofílica possa ser a causa. 

c) Ausência de distúrbio motor esofágico maior (Acalásia, espasmo difuso, esôfago em britadeira 

ou aperistalse). 

d) Presença de sintomas esofágicos associados (Pirose ou disfagia). 

 

2) O IV Consenso Brasileiro sobre Helicobacter pylori (2018) recomenda como primeira linha de 

tratamento o seguinte esquema: 

a) IBP + Claritromicina + Amoxacilina por 14 dias. 

b) IBP + Claritromicina + Amoxacilina por 7 dias. 

c) IBP + Amoxacilina + Levofloxacina por 14 dias. 

d) IBP + Amoxacilina + Levofloxacina por 7 dias. 

 

3) São hepatopatias comuns que cursam com esteatose hepática, EXCETO:  

a) Hemocromatose. 

b) Hepatite auto-imune. 

c) Hepatite B crônica. 

d) Hepatite C crônica (principalmente genótipo 3). 

 

4) Sobre sangramento de intestino delgado, assinale a alternativa INCORETA: 

a) São contraindicações da cápsula endoscópica de intestino delgado: sinais de obstrução intestinal 

ou instabilidade hemodinâmica. 

b) Úlceras, tumores e divertículo de Meckel são mais comuns em jovens. 

c) As malformações vasculares são mais frequentes em idosos. 

d) Estima-se que 30% dos sangramentos gastrointestinais tenham origem no intestino delgado. 

 

5) Paciente de 56 anos de idade, portador de diabetes tipo II (DM2) há 20 anos, obeso, sedentário e 

com histórico familiar de DAC (Doença Arterial Coronariana). Dentre as alternativas abaixo, qual 

droga pode diminuir o risco cardiovascular deste paciente, além de auxiliar na redução de peso? 

a) Metformina. 

b) Inibidores da SGLT2. 

c) Gliclazida. 

d) Pioglitazona. 
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6) Paciente portador de DM2 de longa data possui, em exames de rotina, glicemias controladas, porém 

apresenta pressão arterial de 160x100 mm Hg e RAC (Relação Albumina/Ceatinina) de 120. Qual 

a MELHOR medicação para iniciar tratamento da hipertensão deste paciente? 

a) Valsartana. 

b) Atenolol. 

c) Hidroclorotiazida. 

d) Anlodipina. 

 

7) No hipertireoidismo por Doença de Basedow-Graves, qual a tríade clássica para o diagnóstico? 

a) Mixedema, bócio e taquicardia. 

b) Bócio, exoftalmia e hipertireoidismo. 

c) Bócio, exoftalmia e mixedema. 

d) Palpita. 

 

8) Paciente com nódulo tireoidiano. Qual das alternativas abaixo não há indicação de PAAF (Punção 

Aspirativa com Agulha Fina)? 

a) Nódulo de 1,0 cm com microcalcificações. 

b) Nódulo sólido-cístico, com halo. 

c) Nódulo em paciente do sexo masculino de 1,5cm, heterogêneo. 

d) Nódulo espongiforme de 0,8cm em paciente do sexo feminino. 

 

9) Qual das seguintes afirmações referentes à segunda bulha cardíaca (B2) é CORRETA? 

a) O desdobramento paradoxal da B2 é a característica auscultatória de um defeito de septo atrial 

do tipo ostium secundum.  

b) O desdobramento fixo da B2 é esperado em pacientes com marca-passo ventricular direito. 

c) O bloqueio de ramo direito resulta no desdobramento acentuado da B2.  

d) A grave estenose valvar pulmonar está associada a uma P2 aumentada. 

 

10) Qual das seguintes afirmações referentes a achados de ausculta na estenose aórtica é 

CORRETA? 

a) Em pacientes com contrações ventriculares prematuras, estenose aórtica pode ser diferenciada 

da regurgitação mitral porque há variação entre uma frequência e outra na intensidade do sopro 

da estenose aórtica, enquanto a intensidade da regurgitação mitral permanece constante.  

b) O sopro aumenta de intensidade durante a fase de esforço da manobra de Valsalva.  

c) O agachamento inicialmente diminui a intensidade do sopro. 

d) A respiração tipicamente tem um efeito importante sobre a intensidade do sopro. 
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11) O momento de um sopro “inocente” é geralmente:  

a) Pré-sistólico.  

b) Diastólico inicial. 

c) Mesossistólico. 

d) Holossistólico. 

 

12) Pulsações desiguais na extremidade superior são encontradas geralmente em cada um dos 

seguintes distúrbios, EXCETO:  

a) Doença de Takayasu.  

b) Dissecção aórtica. 

c) Aterosclerose da artéria subclávia. 

d) Estenose aórtica subvalvar. 

 

13) Uma mulher de 32 anos com diagnóstico de "obesidade mórbida" apresenta edema periférico 

progressivo há 3 meses. Não há história de doença renal em familiares. Não faz uso crônico de 

nenhuma medicação. Seu peso é 182 kg e sua pressão arterial é normal. Seus exames 

laboratoriais demonstram: glicemia de jejum: 88 mg/dl; creatinina: 1,83 mg/dl; proteinúria de 24 h: 

7,8 gramas; EAS: cilindros hialinos e ausência de hemácias. Nenhum outro dado relevante. Seu 

MAIS PROVÁVEL diagnóstico é:  

a) Glomerulonefrire por lesões mínimas. 

b) Glomerulosclerose focal e segmentar (GESF). 

c) Glomerulonefrite membranosa.  

d) Nefropatia diabética. 

 

14) Considere uma paciente do sexo feminino, 36 anos de idade, pesando 54 kg e com história de 

três episódios de nefrolitíase nos últimos dois anos. Sua urina de 24 horas revelou os seguintes 

resultados: oxalato: 78 mg; ácido úrico :350 mg; citrato: 250 mg; cálcio: 540 mg. Com base nesses 

resultados, essa paciente apresenta mais PROVAVELMENTE:  

a) Hipocalciúria, hiperoxalúria, hipocitratúria.  

b) Hipercalciúria, hiperuricosúria, hipercitratúria.  

c) Hipercalciúria, hiperoxalúria, hipocitratúria.  

d) Hipercalciúria, hiperuricosúria, hipocitratúria. 

 

15) O encontro na biópsia renal de substância hialina eosinofílica, vermelho congo positiva em 

glomérulos, paredes vasculares e interstício, tem como diagnóstico CORRETO a seguinte doença:  

a) Mieloma múltiplo. 

b) Amiloidose.  

c) Nefrosclerose hialina. 

d) Degeneração hialina de Mallory. 
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16) São nefropatias que se associam classicamente à hipocomplementenemia, EXCETO: 

a) Nefropatia por IgA.  

b) Glomerulonefrite membranoproliferativa.  

c) Nefrite lúpica. 

d) Glomerulonefrite difusa aguda – GNDA. 

 

17) Com relação ao derrame pleural tuberculoso, assinale a alternativa CORRETA: 

a) A dosagem da adenosina deaminase no líquido pleural superior a 60 U/L apresenta 

sensibilidade e especificidade de 65%. 

b) Pode haver predomínio de polimorfonuclear no líquido pleural nas primeiras 2 semanas da 

doença. 

c) O PPD deve ser utilizado rotineiramente na investigação diagnóstica de tuberculose pleural. 

d) O tratamento da tuberculose pleural é idêntico ao da tuberculose meníngea. 

 

18) Paciente de 62 anos, evoluindo com dor hiperaguda ventilatório-dependente em hemitórax 

esquerdo associado a dispneia importante que motivou ida à emergência.  Refere diagnóstico de 

câncer de próstata há 4 meses e dor em panturrilha direita com edema há 3 dias. Diante do cenário 

exposto, assinale a alternativa que apresente corretamente, o provável diagnóstico, o exame 

complementar e o tratamento MAIS ADEQUADOS, respectivamente: 

a) Tromboembolismo venoso, dosagem do d-dímero e anticoagulação profilática. 

b) Tromboembolismo venoso, angiotomografia de tórax e trombólise. 

c) Tromboembolismo venoso, angiotomografia de tórax e anticoagulação terapêutica. 

d) Tromboembolismo venoso, dosagem do d-dímero e anticoagulação terapêutica. 

 

19) Leia e julgue as assertivas abaixo: 

I) O diagnóstico clínico de asma é sugerido pela presença de um ou mais sintomas, como 

dispneia, tosse crônica, sibilância, opressão torácica, sobretudo a noite ou nas primeiras horas 

da manhã. 

II) A avalição funcional da asma, espirometria, tem por finalidade: estabelecer o diagnóstico, 

documentar a gravidade da asma e monitorar o curso da doença e as modificações decorrentes 

do tratamento. 

III) Na espirometria a resposta broncodilatadora é considerada significativa e indicativa de asma 

quando o VEF1 aumenta, pelo menos, 200ml e 12% de seu valor pré-broncodilatador. 

Assinale a alternativa que apresenta as opções CORRETAS: 

a) Apenas I e II 

b) Apenas I e III 

c) Apenas II e III  

d) I, II e III 
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20) Em relação à pneumonia adquirida na comunidade (PAC), é INCORRETO afirmar que: 

a) A radiografia de tórax constitui o método de imagem de escolha na abordagem inicial da PAC 

e deve ser repetida após o término de tratamento com antibiótico. 

b) Os pacientes com diagnóstico de PAC devem ser avaliados quanto à gravidade da doença, o 

que orientará a decisão do local de tratamento, a intensidade da investigação etiológica e a 

escolha do antibiótico. 

c) PAC grave é definida como aquela em que há uma probabilidade maior de deterioração clínica 

ou alto risco de morte. Nessa situação é mandatória a internação em UTI para o manejo 

adequado desse grupo de pacientes. 

d) A terapia antimicrobiana combinada deve ser recomendada para os pacientes com PAC grave, 

sobretudo na presença de bacteremia, insuficiência respiratória ou choque. 

 

21) Dentre as drogas para a sequência rápida de intubação, assinale a que NÃO está no grupo das 

drogas hipnóticas que podem a ser usadas no procedimento. 

a) Rocurônio. 

b) Propofol. 

c) Cetamina. 

d) Etomidato. 

 

22) Paciente de 43 anos de idade, trabalhador rural, chega na emergência com queda do estado 

geral e icterícia importante. Com história prévia de febre, mialgia e dor abdominal há cerca de 4 

dias na semana anterior. Achados laboratoriais – bilirrubina total 15,0 mg/dL, bilirrubina direta 

13,5 mg/dL, bilirrubina indireta 1,5 mg/dL, aspartato aminotransferase (AST) 100 U/L e alanina 

aminotransferase (ALT) 120 U/L, ureia 135 mg/dL, creatinina 2,3 mg/dL, sódio 144 mEq/L e 

potássio 3,5 mEq/L. Os achados clínicos e laboratoriais têm como suspeita diagnóstica a 

leptospirose. Quanto a esse caso, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O uso de antibióticos não está indicado nesta fase da doença por tratar-se de uma fase tardia. 

A conduta é suporte clínico até a comprovação sorológica. 

b) O uso de antibióticos está indicado nesta fase da doença e pode usar-se penicilina cristalina 

ou ceftriaxona, mesmo sem a comprovação sorológica imediata. 

c) O caso em questão é bastante específico da Síndrome de Wiel e não necessita de diagnóstico 

diferencial. 

d) A insuficiência renal aguda, como manifestação do quadro de leptospirose, é uma 

manifestação pouco frequente nas formas graves da doença. 
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23) A ventilação mecânica não – invasiva (VMNI) foi um grande avanço no manejo dos pacientes 

com insuficiência respiratória aguda e tem sido cada vez menos contraindicada. Dentre as 

opções abaixo, é CONTRAINDICAÇÃO de VMNI: 

a) Edema agudo de pulmão hipertensivo. 

b) Doença pulmonar obstrutiva crônica descompensada. 

c) Edema agudo de pulmão em choque cardiogênico. 

d) Doença neuromuscular. 

 

24) A droga utilizada na emergência para sedoanalgesia em procedimentos (ex.: redução de fratura 

e drenagem torácica) e que age promovendo estado dissociativo é: 

a) Cetamina. 

b) Morfina. 

c) Fentanil. 

d) Midazolan. 

 

25) A análise de estudos científicos faz parte da práxis médica em todas as suas especialidades e 

constitui competência a ser adquirida durante a sua formação, seja na graduação ou na 

residência médica. Em relação aos estudos analíticos transversais, podem ser utilizadas as 

medidas diretas de magnitude da associação entre as variáveis explicativas e o desfecho, 

EXCETO. 

a) Odds Ratio. 

b) Risco Relativo. 

c) Razão de prevalências. 

d) Razão de chances. 

 

26) O captopril estaria bem indicado em todas as condições clínicas abaixo relacionadas, EXCETO. 

a) Evitar remodelação cardíaca em pacientes infartados do coração. 

b) Insuficiência cardíaca. 

c) Hipertensão arterial em gestantes. 

d) Nefropatia diabética. 

 

27) Dentre os produtos farmacêuticos abaixo, assinale a alternativa CORRETA em relação a seus 

respectivos antídotos. 

a) Opioides – naloxone. 

b) Benzodiazepínicos – atropina. 

c) Sais de ferro – azul de metileno. 

d) Cianeto – propranolol. 
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28) Em relação ao doente neurocrítico, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Devido à intensa cefaleia e edema vasogênico na hemorragia subaracnóide aguda (HSA), é 

indicado o uso de corticoide. 

b) A trombólise deve ser feita em todos os pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico 

(AVCI) confirmado por exame de imagem com tempo “porta-exame” de 60 minutos. 

c) A hemorragia subaracnóide aguda (HSA) é reconhecida por sinais de irritação meníngea, 

caracterizados por cefaleia, vômitos e rigidez de nuca. 

d) Na HSA, o uso de nimodipina, na dose de 30mg de 6/6horas deve ser usado para evitar a 

incidência de vasoespasmo. 

 

29) Constituem causas de aumento significativo dos níveis de lactato sérico, EXCETO: 

a) Infusão de 1000 mL ringer lactato. 

b) Hepatopatia. 

c) Metabolismo anaeróbio. 

d) Uso de adrenalina. 

 

30) Paciente de 19 anos de idade, sexo feminino, após brigar com seu namorado, apresentou um 

quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, perturbação do estado cognitivo e confusão mental no 

mesmo dia. Cerca de 10 dias após esse episódio e sem apresentar melhora do quadro, os pais 

resolveram levá-la para uma consulta médica com psiquiatra e sendo iniciado terapia com 

antidepressivos e antipsicóticos. Entretanto,  evoluiu sem melhora do quadro e após 4 dias, foi 

levada à emergência, onde recebeu hidratação venosa, fez alguns exames de urgência e no 

exame físico chamou atenção a PA 90 x 40 mmHg, a FC 110 bpm, ficava repetindo a mesma 

frase “ai meu Deus, me ajude” e movimento repetitivo como se estivesse tentando vestir sua 

blusa. Nesse contexto quais as PRIORIDADES a serem estabelecidas? 

a) Realizar a TC de crânio, coletar o exame do líquor após a TC, só iniciar a antibioticoteapia 

após a realização desses exames, e continuar com a investigação diagnóstica. 

b) Realizar a TC de crânio, coletar o exame do líquor após a TC, início da antibioticoterapia na 

1ª hora, independente dos exames, e continuar com a investigação diagnóstica. 

c) Realizar a coleta do líquor, só após o resultado das culturas, decidir pelo antibiótico. 

d) Coletar o líquor, realizar a TC de crânio, chamar o psiquiatra e o neurologista, somente após 

essa etapa, discutir o caso com infectologista e iniciar o antibiotico. 


