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1) Quanto às principais características dos perfis terapêuticos dos fármacos utilizados no tratamento de diabetes 
tipo 2, é INCORRETO afirmar: 

a) Inibidores do SGLT-2: Baixo risco de hipoglicemia. Perda de peso (2-3 kg) e redução da pressão arterial 
sistólica (4-6 mmHg). Risco aumentado de infecções genitais e do trato urinário. 

b) Metformina: Atua na resistência à insulina com mecanismos de ação primários de redução da produção 
hepática e aumento da captação intestinal de glicose. É contraindicado se TFGe < 60 mL/min. 

c) Pioglitazona: Pode promover ganho de peso e retenção hídrica, aumentando o risco de insuficiência 
cardíaca. 

d) Sulfonilureias: Estimulam a produção endógena de insulina pelas células beta do pâncreas, com duração de 
ação de média a prolongada (8-24 horas). Podem causar hipoglicemia. Também tem sido relatada 
interferência no recondicionamento cardíaco pós-isquêmico, notadamente com a glibenclamida. 

e) Inibidores da DPP-IV: O mecanismo de ação inclui o estímulo das células beta para aumentar a síntese de 
insulina e, também, o efeito redutor sobre a ação das células alfa do pâncreas, reduzindo a produção de 
glucagon, ambas as ações de forma dependente da glicemia.  

 
2) A classificação atual do Diabetes mellitus (DM), proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela 

Associação Americana de Diabetes (ADA) e recomendada pala Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), baseia-
se na etiologia da doença. Sobre a origem dos diversos tipos de DM, é INCORRETO afirmar: 

a) Diabetes mellitus tipo 1A encontra-se em 5 a 10% dos casos de DM, sendo o resultado da destruição 
imunomediada de células beta pancreáticas com consequente deficiência de insulina. Os marcadores de 
autoimunidade são os anticorpos anti-insulina, antidescarboxilase do ácido glutâmico (GAD 65), 
antitirosina-fosfatases (IA2 e IA2B) e antitransportador de zinco (Znt). 

b) O DM tipo 1 é caracterizado por destruição das células beta que levam a uma deficiência de insulina, sendo 
subdivido em tipos 1A e 1B. 

c) O DM2 é a forma verificada em 90 a 95% dos casos e caracteriza-se por defeitos na ação e secreção da 
insulina e na regulação da produção hepática de glicose. A resistência à insulina e o defeito na função das 
células beta estão presentes tardiamente na fase pré-clínica da doença. 

d) MODY (acrônimo de maturity-onset diabetes of the young) caracteriza-se por herança autossômica 
dominante, idade precoce de aparecimento (em geral antes dos 25 anos de idade) e graus variáveis de 
disfunção da célula beta. 

e) DM gestacional trata-se de qualquer intolerância à glicose, de magnitude variável, com início ou diagnóstico 
durante a gestação. 

 
3) Um estudante universitário de 22 anos foi atendido em um ambulatório de clínica médica com história recente 

de fratura de fragilidade. Ele não tinha antecedentes médicos pessoais significativos e não estava em uso de 
medicamentos. Ao exame físico, apresentava um IMC de 22 kg/m2, com crescimento esparso dos pelos da face 
e axilares. Demais sistemas não apresentavam nada digno de nota. Qual das seguintes investigações pode ser 
útil para estabelecer a etiologia de sua fratura de fragilidade? 

a) Densitometria óssea 
b) Pontuação da ferramenta de avaliação de risco de fratura-FRAX 
c) Dosagem sérica de testosterona e gonadotrofinas 
d) Dosagem sérica de IGF1 e IGFBP 
e) Dosagem sérica de calcitonina  

 
4) Paciente com 78 anos de idade foi admitido na Unidade da Clínica Médica com 2 dias de história de sensação 

de indisposição, náuseas e episódios repetidos de vômitos. Ele estava reclamando de dor lombar nos últimos 
6 meses para a qual havia tomado analgésicos. Ele tem um histórico de carcinoma de células renais, que exigiu 
nefrectomia à esquerda há 3 anos. Ao exame, o paciente estava clinicamente desidratado e havia uma 
hepatomegalia de 2 cm. Exames laboratoriais: ureia = 22,5mg/dL (7-12); creatinina = 1,67mg/dL (0,7-1,3); 
cálcio corrigido = 15mg/dL (8,8-10,4) Qual dos seguintes é o passo MAIS APROPRIADO para o manejo 
imediato de sua hipercalcemia aguda? 

a) Fluidos intravenosos  
b) Dexametasona 
c) Cinacalcete 
d) Pamidronato intravenoso 
e) Alendronato oral 
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5) Paciente do sexo feminino, 26 anos de idade, foi admitido para avaliação endocrinológica. Há histórico familiar 
de DM1 e hipotireoidismo autoimune. Ao exame físico, apresentava hiperpigmentação palmar e em mucosa 
oral. Exames laboratoriais à admissão: sódio 130mg/dL (VN: 135-145); potássio 5,9mg/dL (VN: 3,5-5,5); 
cálcio 10,6 (VN: 8,5-10) e hemograma com discretas eosinofilia e linfocitose. Baseado nos dados acima, qual 
seria O DIAGNÓSTICO E A CONDUTA APROPRIADA em caso de agravamento do quadro clínico do paciente 
e após confirmação diagnóstica? 

a) Hiperaldosteronismo primário e espironolactona 
b) Doença de Addison e glicocorticoide 
c) Hiperaldosteronismo primário e eplerenone 
d) Doença de Addison e espironolactona 
e) Síndrome de Cushing Subclínico e cetoconazol 

 
6) Paciente do sexo masculino, 65 anos de idade, descobriu nódulo tiroidiano durante exame de doppler de 

artérias carótidas. Na investigação do nódulo de tiroide, QUAIS EXAMES devem ser solicitados para avaliação 
inicial? 

a) US de tiroide, cintilografia de tiroide e TSH. 
b) US de tiroide, cintilografia de tiroide e tiroglobulina. 
c) US de tiroide e TSH. 
d) US de tiroide, cintilografia de tiroide, TSH e tiroglobulina. 
e) US de tiroide, TSH e tiroglobulina. 

 
7) Paciente do sexo feminino, 86 anos de idade, com DM2 sob múltiplas injeções de insulina ao dia, é referida 

para avalição após episódio de hipoglicemia severa. Apresentou perda de consciência e glicemia capilar com 
valor de 38 mg/dL medida por socorristas. Nos últimos 3 meses, apresentou vários episódios de hipoglicemia 
sintomática em jejum e após refeições com redução de 20% das doses de insulina basal e prandiais pelo seu 
generalista. Atualmente sob 20 U de insulina levemir, ao deitar e 6 U de lispro, antes das refeições. Informa 
astenia, ainda que mantendo alimentação habitual e com peso estável. Ao exame físico, está alerta e orientada 
com PA 132/60mmhg, FC 84bpm e ritmo regular. IMC 24.4kg/m². Apresenta microaneurismas bilaterais em 
retina e sensação vibratória reduzida em ambos os pés. Lab.: HbA1c de 6,7%. Ht de 32,3%; Hb de 11,4; 
Leucócitos totais de 7000/µL; ureia de 48mg/dL; creatinina de 1,6mg/dL; Albumina 3,6g/dL; Cortisol sérico 
de 18,8µg/dL (mensurado às 8:30 h.); Transaminases hepáticas normais; Razão albumina/creatinina urinária 
de 122mg/g creatinina. Quais das seguintes avaliações MAIS PROVAVELMENTE elucidaria a causa do declínio 
das necessidades de insulina? 

a) Mensuração do IGF-2 
b) Mensuração do Peptídeo-C 
c) Rastreio para sulfoniloureia 
d) Teste de estímulo com ACTH 
e) Cálculo da taxa de filtração glomerular estimada 

 
8) No infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, constitui CONTRAINDICAÇÃO 

ABSOLUTA ao uso de trombolítico: 

a. Dor isquêmica há mais de 6 horas  
b. Tumor cerebral conhecido  
c. AVC há mais de 1 ano 
d. Infarto anterior extenso 
e. Hipertensão arterial 

 
9) Sobre o infarto agudo do miocárdio, é CORRETO afirmar: 

a. A morte súbita que ocorre em muitos casos decorre geralmente de ruptura do ventrículo esquerdo.  
b. Um ECG de admissão normal, em vigência de dor, afasta o seu diagnóstico. 
c. A maioria dos casos ocorre durante atividade física.  
d. A ausência de dor não significa um melhor prognóstico.  
e. O acometimento da parede inferior confere um pior prognóstico. 
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10) Constituem critérios para o diagnóstico de síndrome metabólica, segundo a IDF (International Diabetes 
Federation), EXCETO: 

a. Triglicérides ≥ 150mg/dL 
b. HDL-colesterol abaixo de 40mg/dL em homens 
c. LDL-colesterol ≥ 160mg/dL 
d. Glicemia de jejum ≥ 100mg/dL 
e. Cintura abdominal ≥ 80cm em mulheres  

 
11) O estudo RALES demonstrou que a espironolactona em baixa dose é capaz de reduzir as taxas de mortalidade e 

hospitalizações em que entidade mórbida? 

a. Insuficiência cardíaca classe III e IV (NYHA)  
b. Infarto agudo do miocárdio 
c. Disfunção ventricular esquerda assintomática de várias causas 
d. Cor pulmonale crônico  
e. Disfunção sistólica do VE pós-infarto do miocárdio de parede anterior 

 
12) Sobre o tratamento atual da hipertensão arterial, é INCORRETO afirmar: 

a. Os diuréticos tiazídicos em baixas doses são considerados drogas de 1ª linha. 
b. Em hipertensos estágio I, com risco cardiovascular alto, a PA deve ser reduzida para menos de 130 x 80mmHg. 
c. Restrição de sal e álcool, redução de peso e atividade física regular são medidas de eficácia reconhecida. 
d. Em hipertensos com passado de infarto do miocárdio e evidência de disfunção sistólica do ventrículo 

esquerdo, o uso de betabloqueadores está contraindicado. 
e. Cerca de 2/3 dos hipertensos necessitam da associação de duas ou mais drogas para o controle efetivo da PA.  

 
13) De acordo com a mais recente Diretriz Brasileira de Dislipidemia, a meta do LDL-colesterol em portadores de 

doença aterosclerótica significativa deve SER MENOR que: 

a. 160mg/dL 
b. 130mg/dL 
c. 100mg/dL 
d. 50mg/dL 
e. 70mg/dL 

 
14) Paciente do sexo masculino, 60 anos de idade, é admitido com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com 

supradesnivelamento do segmento ST de parede anterior, com início da dor há duas horas e apresentando-se 
em choque cardiogênico. Nesse caso, a terapêutica MAIS APROPRIADA é: 

a. Trombólise com infusão EV de rt-PA 
b. Trombólise com tenecteplase em bolus EV 
c. Heparinização plena + amina vasoativa 
d. Heparinização plena, amina vasoativa e posterior trombólise EV 
e. Angioplastia coronariana primária 

 
15) Paciente com sobrepeso e história de laringoespasmo, rouquidão e pigarro. Nega pirose e regurgitação. Avaliado 

pelo otorrinolaringologista que evidenciou laringite posterior. A endoscopia digestiva alta foi normal. Diante 
desses dados, o MELHOR TRATAMENTO medicamentoso é: 

a) Corticosteroides em altas doses 
b) Inibidor da bomba de próton 
c) Anti-histamínicos por tempo prolongado 
d) Antiácidos 
e) Bloqueadores dos canais de cálcio 

 
16) No paciente com HBsAg negativo, anti-Hbs total reagente e anti-Hbc IgG reagente, a CONDUTA é:  

a) Nenhuma orientação, pois o paciente está curado 
b) Indicar tratamento 
c) Indicar vacinação 
d) Solicitar HBV-DNA quantitativo 
e) Tratamento e vacinação estão indicados 
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17) São fatores de risco associados à doença hepática gordurosa não alcóolica, EXCETO: 

a) Obesidade 
b) Nutrição parenteral total 
c) Uso de amiodarona e glicocorticoesteróides 
d) Perda de peso rápida 
e) Gastrectomia parcial 

 
18) São manifestações clínicas da forma clássica de hemocromatose hereditária, EXCETO: 

a) Amenorréia e impotência 
b) Carcinoma hepatocelular 
c) Hipopigmentação da pele 
d) Fraqueza e letargia 
e) Cirrose hepática 

 
19) São medicamentos relacionados com a produção de pirose, EXCETO: 

a) Alginato de sódio 
b) Bloqueadores dos canais de cálcio 
c) Alendronato 
d) Ácido acetilsalicílico 
e) Nitratos 

 
20) Sobre a epidemiologia da infecção pelo H.pylori, assinale a alternativa CORRETA. 

a) A aquisição da infecção ocorre principalmente na vida adulta. 
b) Alto nível de escolaridade é fator de risco para aquisição da infecção. 
c) A prevalência é baixa nos países subdesenvolvidos. 
d) O estômago humano é o único reservatório reconhecido da bactéria. 
e) Progressivo e acentuado aumento da infecção ocorre com a melhoria dos padrões de vida e dos hábitos de 

higiene. 
 
21) Paciente com 70 anos de idade, com história de anemia ferropriva crônica. Endoscopia digestiva alta revelou 

hérnia hiatal por deslizamento de grande proporção com úlceras e erosões em saco herniário. Diante desse 
quadro, o DIAGNÓSTICO É: 

a) Úlceras de Mallory-Weiss 
b) Úlceras de Cameron  
c) Úlceras de Boerhaave 
d) Úlceras eosinofílicas 
e) Esofagite grau D de Los Angeles 

 
22) Dentre os critérios Maiores de Framingham para o diagnóstico de insuficiência cardíaca estão, EXCETO: 

a) Dispneia Paroxística Noturna 
b) Cardiomegalia à radiografia de tórax 
c) Edema agudo de pulmão 
d) Diminuição da capacidade funcional em 1/3 da máxima registrada previamente 
e) Aumento da pressão venosa central (>16 cm H2O no átrio direito) 

 
23) Sobre Trombose Venosa Profunda (TVP), é correto afirmar, EXCETO: 

a) A Tríade de Virchow que aumenta a formação de trombos consiste em: estase sanguínea, lesão endotelial e 
alteração na coagulabilidade. 

b) As principais complicações na fase aguda são: embolia pulmonar e, mais tardiamente, insuficiência venosa 
crônica, decorrente da síndrome pós-trombótica, causada pelo refluxo venoso decorrente das lesões das 
válvulas venosas profundas. 

c) O sinal de Homans é quando há dor na panturrilha à flexão dorsal do pé. 
d) O sinal da Bandeira é quando há ausência da movimentação oscilatória passiva da musculatura da 

panturrilha. 
e) O sinal de Olow é quando há dor à compressão da musculatura contra o arcabouço ósseo. 
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24) Em relação às causas de TVP, assinale a alternativa CORRETA.  

I. Cirurgia.. 
II. Terapia para câncer: quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia 
III. Doença Inflamatória Intestinal 
IV. Hemoglobinúria Paroxística Noturna 
V. Doença Infecciosa Aguda 

a) As alternativas I, II e IV estão corretas 
b) Somente a alternativa III está incorreta 
c) As alternativas I, II e III estão corretas 
d) As alternativas I, IV e V estão corretas 
e) Somente as alternativas I e II estão corretas 

 
25) Sobre a classificação de RIFLE, usada na Insuficiência Renal Aguda, assinale a alternativa CORRETA: 

I.  Risco: aumento em 1,5 vez na creatinina (Cr) sérica, diminuição de 25% do ritmo de filtração glomerular 
(RFG) ou diurese < 0,5mL/kg/h por 6 horas. 

II.  Injúria (lesão): aumento em duas vezes na Cr sérica, diminuição RFG em 50% ou diurese < 0,5 mL/kg/h, 
por 12 horas. 

III.  Falência: aumento em 3 vezes dos níveis da Cr sérica, diminuição RFG em 75% ou Cr sérica > 4 mg/dL, 
com aumento agudo > 0,5mg/dL; ou débito urinário < 0,3mL/kg/h por 24horas ou anúria, por 12 horas. 

IV.  Perda (loss): perda completa da função renal (ou seja, necessidade de diálise), por mais de 4 semanas. 
V.  Doença Renal Crônica Terminal (end-stage renal disease): perda completa da função renal (ou seja, 

necessidade de diálise), por mais de 3 meses. 

a) As alternativas I, III, IV e V estão corretas. 
b) As alternativas II, III, IV e V estão corretas. 
c) As alternativas II, III e V estão corretas. 
d) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas. 
e) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 

 
26) Sobre Delirium, é correto afirmar que, EXCETO: 

a) O diagnóstico é baseado numa história detalhada, avaliação cognitiva e exame físico neurológico, sendo a 
característica patognomônica a alteração aguda no estado mental basal durante horas ou dias. 

b) Distúrbios da percepção, como alucinações, ou delírios paranoides estão presentes em cerca de 80 a 90% 
dos casos. 

c) Outras características-chave incluem uma evolução flutuante, com aumento ou diminuição dos sintomas 
num período de 24 horas: falta de atenção, com dificuldade em manter a atenção, além da desorganização 
dos pensamentos, como deambulação errática ou discursos incoerentes, ou alteração do nível de 
consciência (vigil ou letárgico). 

d) Procurar sempre por causas orgânicas ou fisiológicas, como desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos e 
infecções, sendo que a infecção do trato urinário é uma das causas mais frequentes. 

e) Alterações simples como mudança de ambiente físico e da iluminação podem desencadear crise de delirium 
no idoso. 

 
27) Sobre as apresentações e alterações associadas às Glomerulopatias, é correto afirmar, EXCETO: 

a) Glomeruloesclerose Segmentar e Focal (GESF): síndrome nefrótica, em 60 a 75% dos casos, risco de 
trombose, insuficiência renal em 25 a 50% dos casos, fibrose segmentar e focal nos glomérulos, com 
formação de espículas e pode ser idiopática ou secundária à redução do número de néfrons de qualquer 
causa, como: obesidade mórbida, nefropatia por refluxo, anemia falciforme, infecção por HIV etc. 

b) Doença por Lesão Mínima: síndrome nefrótica, geralmente sem comprometimentos da função renal, fusão 
e apagamento dos processos podocitários e pode ser secundária ao uso de drogas, como heroína, anti-
inflamatórios não-hormonais, ampicilina, rifampicina etc. 

c) Glomerulonefrite Membranosa: síndrome nefrótica, maior risco de trombose, função renal preservada em 
grande parte dos casos, espessamento difuso da membrana basal glomerular e pode ser idiopática ou 
secundária, sendo que não raramente surge como manifestação paraneoplásica. 

d) Microangiopatias Trombóticas: insuficiência renal aguda ou subaguda, proteinúria e hematúria, lesão 
endotelial e microtrombos nos capilares glomerulares e pode estar associada a infecções do trato 
gastrointestinal, medicações (exemplo: ticlodipina, ciclosporina) e a doenças autoimunes. 

e) Glomerulonefrite Membranoproliferativa: achados combinados de síndrome nefrítica e nefrótica, 
sedimento urinário ativo, perda aguda ou subaguda da função renal, proliferação difusa de células 
mesangiais, aumento da matriz mesangial, infiltrado glomerular por macrófagos e pode ser secundária a 
depósito de complexos imunes: idiopático, Henoch-Scholein, Lupus, infeccioso – hepatite C, endocardite 
infecciosa, abscesso visceral, crioglobulinemia etc. 
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28) Em relação à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Seu estadiamento pode ser realizado de acordo com o grau de limitação do fluxo de ar em razão da 
praticidade e é dividido em 4 níveis de gravidade, baseando-se sempre na relação VFE1/CVF < 0,50. 

b) A DPOC é uma doença progressiva, irreversível, porém tratável e evitável. Apesar de os novos tratamentos 
para DPOC promoverem um bom controle e melhor qualidade de vida, a prevenção da doença e incentivo 
de combate ao tabagismo ainda parece ser o melhor tratamento. 

c) São sempre recomendáveis a vacinação anti-influenza e anti-pneumocócica, atividade física e o uso crônico 
de corticoides orais é errado. 

d) O tratamento visa: diminuir os sintomas, aumentar a capacidade física, melhorar a qualidade de vida, 
diminuir a evolução da doença (a VEF1), evitar exacerbações e internações e aumentar a sobrevida. 

e) A oxigenoterapia está indicada para pacientes cuja gasometria mostra PaO2 < 55 mmHg em repouso ou 
saturação < 88%. 

 
29) Em QUAL das alternativas abaixo todos os critérios são definitivos para o diagnóstico de pancreatite crônica? 

a) Calcificações intrapancreáticas; dilatação do ducto pancreático principal; fibrose irregular e aumento 
difuso da glândula. 

b) Coleção extrapancreática; cálculos intraductais; dilatação irregular dos ductos pancreáticos e fibrose 
irregular. 

c) Calcificações intrapancreáticas; dilatação irregular dos ductos pancreáticos; concentração baixa de 
bicarbonato na secreção pancreática; fibrose irregular e cálculos intraductais. 

d) Aumento focal da glândula; fibrose irregular; concentração baixa de bicarbonato na secreção pancreática e 
necrose pancreática. 

e) Cálculos intraductais; dilatação irregular dos ductos pancreáticos; coleções intrapancreáticas; necrose 
pancreática menor que 30%. 

 
30) A peritonite bacteriana espontânea (PBE) constitui uma das infecções mais comuns nos pacientes cirróticos 

com ascite, com taxas de mortalidade que podem chegar a 40 % por episódio. Em relação à PBE, é CORRETO 
afirmar: 

a) Constituem fatores predisponentes para o desenvolvimento de PBE: episódio prévio de PBE, infecção 
urinária e doença hepática avançada. 

b) Constituem indicações de profilaxia primária de PBE: episódio prévio de PBE, sangramento digestivo alto 
e proteína no líquido ascético > 1g/dL. 

c) A contagem de polimorfonucleares acima de 250 células/mm³ constitui critério de bacterioascite. 
d) São fatores de bom prognóstico na PBE: PBE adquirida na comunidade, Creatinina > 2,1 e ausência de 

encefalopatia. 
e) O líquido ascítico com elevadas concentrações de proteína é particularmente suscetível ao 

desenvolvimento de PBE. 
 

31) A síndrome hepatorrenal (SHR) se caracteriza por uma disfunção renal funcional que compromete o 
prognóstico de pacientes com cirrose. Cerca de 40 % dos indivíduos com cirrose e ascite irão desenvolver SHR 
durante o curso de sua doença. Na SHR, o diagnóstico é realizado pelos achados dos exames complementares 
a seguir: 

a) Sódio urinário alto, osmolaridade urinária alta, oligúria e presença de foco infecioso 
b) Sódio urinário alto, osmolaridade urinária alta, oligúria e aumento dos níveis de ureia 
c) Sódio urinário baixo, osmolaridade urinária baixa, oligúria e sinais de redução do tamanho do rim ao 

ultrassom 
d) Sódio urinário baixo, osmolaridade urinária baixa, oligúria e aumento dos níveis de ureia 
e) Sódio urinário alto, osmolaridade urinária baixa, oligúria e aumento dos níveis de ureia 
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32) Paciente do sexo feminino, 72 anos de idade, antecedente de hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito e 
histórico de acidente vascular cerebral com hemiplegia direita. Levada ao serviço de emergência devido à 
tosse, expectoração purulenta, adinamia, confusão mental e febre de 39º C iniciados há 5 dias. Apresentava-
se com: PA: 120 x 80mmHg, f - 33irpm, Fc - 130bpm, Tax - 39ºC. Estertoração bilateral. Exames 
complementares mostraram: Hemograma- 18.500 leucócitos predomínio neutrofílico e presença de 10% 
bastões; Creatinina sérica- 2,6mg/dL Uréia - 138mg/dL AST- 189 U/L e ALT 110U/L; Radiografia de tórax 
abaixo. Qual a alternativa CORRETA sobre o diagnóstico da situação clínica exposta?  

 

a) Sepse foco pulmonar  
b) Choque séptico foco pulmonar  
c) Traqueobronquite complicada 
d) Síndrome da resposta inflamatória sistêmica 
e) Sepse grave de foco pulmonar  

 
33) Ainda sobre o caso clínico anterior qual é a MELHOR CONDUTA? 

a) Administrar antibiótico, internação em enfermaria. 
b) Administrar antibiótico, reavaliação ambulatorial em 48 horas. 
c) Administrar antibiótico, internação em Unidade de Terapia Intensiva. 
d) Administrar broncodilatador e corticoesteroide, reavaliar em1 hora. 
e) Administrar broncodilatador e corticoesteroide, internação em enfermaria. 

 
34) Sobre tuberculose, assinale a alternativa CORRETA. 

a) A mudança da coloração da urina para alaranjada durante tratamento requer suspenção imediata de todas as 
medicações. 

b) A prova tuberculínica é usada em crianças e adultos sendo um método adjuvante no diagnóstico da tuberculose. 
c) A baciloscopia do escarro é um método adjuvante no diagnóstico da tuberculose pleural. 
d) Na suspeita de tuberculose pulmonar com baciloscopia negativa, deve-se sempre, prontamente, iniciar a prova 

terapêutica com esquema RIPE. 
e) O tratamento para os casos novos de tuberculose pleural é composto de 2 meses de RIPE (rifampicina, 

isoniazida, pirazinamida e etambutol) e 4 meses de rifampicina e isoniazida. 
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35) O tabagismo é reconhecido como uma doença epidêmica que causa dependência física, psicológica e 
comportamental. Em relação ao tabagismo, é CORRETO afirmar-se: 

a) Os métodos baseados na terapia comportamental cognitiva são fundamentais somente na abordagem do 
fumante com quadro ansioso importante. 

b) Os fármacos de primeira linha para cessação do tabagismo são bupropiona, nortriptilina e terapia de reposição 
de nicotina. 

c) Teste de Fagerström com pontuação 4 indica a necessidade de se utilizar fármacos na terapia de cessão de 
tabagismo. 

d) O uso de medicamentos é um recurso adicional no tratamento do tabagismo quando a abordagem 
comportamental é insuficiente pela presença de elevado grau de dependência à nicotina. 

e) A clonidina é um anti-hipertensivo que pode ser usado no controle dos sintomas de abstinência da dependência 
nicotínica. É considerada droga de primeira linha e sua principal indicação é o tabagista com diagnóstico de 
hipertensão arterial sistêmica. 

36) Paciente com 33 anos de idade, sexo masculino, referindo paroxismo de dispneia, opressão torácica e sibilância 
quando exposto a poeiras e esforço físico importante há 8 meses. Informou ainda histórico de rinite alérgica e 
trabalho em padaria há um ano. Durante suas férias, procurou auxílio médico e informou melhora importante dos 
seus sintomas. Diante do exposto, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A melhora dos sintomas em períodos de afastamento do trabalho é sugestiva de asma relacionada ao trabalho.  
b) A espirometria com distúrbio ventilatório obstrutivo e resposta broncodilatadora significativa é imprescindível 

para o diagnóstico de asma na situação acima. 
c) Confirmando o diagnóstico de asma relacionada ao trabalho, a conduta ideal é afastar do ambiente de trabalho 

com o objetivo de prevenir alterações clínico-funcionais irreversíveis. 
d) O tratamento farmacológico para a asma ocupacional é o mesmo utilizado para outras formas dessa doença.  
e) Todo caso de asma iniciado ou agravado na idade adulta deve levantar a suspeita de uma possível causa 

ocupacional. 
 

37) Paciente, sexo feminino, 36 anos de idade, fumante, em uso de contraceptivos orais, apresenta dispneia súbita 
com taquipneia e dor pleurítica à direita. A radiografia de tórax evidencia pequeno derrame pleural e 
condensação à direita com aspecto triangular. Com base nesses dados, a PRINCIPAL HIPÓTESE diagnóstica é: 

a) Atelectasia 
b) Tromboembolismo pulmonar 
c) Pneumonia adquirida na Comunidade 
d) Empiema pleural 
e) Pneumonia complicada com derrame pleural 

 
38) Assinale a informação CORRETA em relação à abordagem do nódulo solitário de pulmão. 

a) O aumento da densidade de um nódulo na tomografia de tórax, após a injeção de contraste, é um dado 
altamente sugestivo de neoplasia maligna. 

b) O PET-TC é sempre conclusivo, independentemente do tamanho do nódulo em questão.  
c) Nas lesões periféricas menores que 1cm, a fibrobroncoscopia com biópsia transbrônquica é o método 

diagnóstico de escolha.  
d) A punção pulmonar transtorácica deve ser indicada em todos os nódulos não calcificados.  
e) A vontade e opinião do paciente nunca são levadas em consideração para determinar a conduta ante o 

nódulo pulmonar solitário. 
 

39) Com o advento da colecistectomia videolaparoscópica, muitos paradigmas foram quebrados em relação ao 
tratamento da colecistite aguda litiásica. Em relação às considerações atuais da referida patologia, assinale a 
alternativa CORRETA. 

a) Nos pacientes diabéticos, recomenda-se “esfriar” o processo com antibioticoterapia endovenosa e operar 
dentro de 1 semana. 

b) A colecistectomia videolaparoscópica é proscrita nos pacientes com diagnóstico simultâneo de colecistite 
aguda litiásica associada à coledocolitíase. 

c) Cirurgias abdominais prévias, gravidez e cirrose hepática continuam sendo contraindicações absolutas à 
colecistectomia videolaparoscópica. 

d) A taxa de conversão da colecistectomia videolaparoscópica para cirurgia aberta é maior nos casos de 
colecistopatia calculosa crônica do que na aguda. 

e) A colecistectomia videolaparoscópica é o tratamento de escolha na colecistite aguda litiásica e alitiásica 
devendo ser realizada dentro de 72 horas. 



Programas com pré requisito em CLÍNICA MÉDICA 

10 
 

40) Paciente com 53 anos de idade, apresentando dor em andar superior do abdome, náuseas, icterícia (3+/4+), 
febre e calafrios há dois dias. À palpação abdominal, apresenta dor intensa com defesa local. Realizada 
ultrassonografia do abdome, que evidenciou a vesícula biliar com pequenos cálculos móveis, distendida e com 
paredes espessadas, imagem ecogênica de 1,2cm em colédoco distal e dilatação de vias biliares de 1,4cm. Qual 
a MELHOR opção de tratamento para esse caso? 

a) Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada (CPRE) com coledocolitotomia endoscópica e 
colecistectomia laparoscópica na mesma internação 

b) Internação para tratamento clínico 
c) Apenas a realização da colecistectomia laparoscópica 
d) Exclusivamente, a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada 
e) Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada e esfincterotomia 

 
41) Paciente do sexo feminino com 50 anos de idade, diagnóstico prévio de litíase vesicular, com relato de dor 

abdominal intensa em andar superior do abdome com irradiação para o dorso há 24 horas, associada a 
náuseas, vômitos, distensão abdominal, desidratada, taquicárdica, dor à palpação de todo abdome, em especial 
no epigástrio. Realizou exames laboratoriais que evidenciaram elevação da amilase e lipase (8 x valor normal) 
e leucocitose 18.000/mm3. Com o diagnóstico de pancreatite aguda, foi encaminhada à Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI). Em relação ao caso, assinale a alternativa CORRETA. 

a) A Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) persistente (> 48 horas) está associada com falência 
orgânica múltipla e mortalidade na pancreatite aguda. 

b) Na tomografia computadorizada com realce de contraste (CT-dinâmico), as coleções necróticas agudas se 
apresentam tipicamente como coleções fluidas peripancreáticas de densidade homogênea, não capsulada, 
sem limites precisos, que podem infiltrar o tecido gorduroso retroperitoneal e os planos fasciais 
peripancreáticos. 

c) A necrose encapsulada (circunscrita) ou walled-off necrosis é representada por uma coleção encapsulada, 
delimitada por uma parede de tecido inflamatório, contendo tecido necrótico pancreático e/ou 
peripancreático, comumente a maturação de sua parede inflamatória ocorre ao final da primeira semana 
de evolução de uma pancreatite aguda necrosante. 

d) A realização da colecistectomia e/ou a esficterotomia endoscópica é ineficaz para prevenção de novos 
surtos de pancreatite aguda biliar, portanto deveriam ser realizadas numa segunda internação hospitalar 
eletiva. 

e) A presença de necrose pancreática diagnosticada pela tomografia computadorizada do abdome implica a 
necessidade imediata de abordagem cirúrgica para realização de necrosectomia. 

 
42) Dentre as seguintes afirmativas sobre a acalasia, assinale a alternativa CORRETA. 

I.  É uma doença da musculatura lisa do esôfago e do esfíncter esofagiano inferior. 
II.  As principais causas de acalasia são a idiopática e a associada à Doença de Chagas. 
III. A manometria é o exame de escolha para o diagnóstico. 
IV. A miotomia cirúrgica é o tratamento de escolha. 

a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Somente a afirmativa I está correta. 
c) As afirmativas II e IV estão corretas. 
d) As afirmativas I e II estão corretas. 
e) As afirmativas II, III e IV estão corretas. 

 
43) Os tumores estromais gastrointestinais (GIST), embora relativamente raros, são os tumores mesenquimais 

mais comuns do trato gastrointestinal. Analise as afirmativas abaixo.  

I.  O GIST é o tumor mesenquimal mais comum do trato gastrointestinal, geralmente se origina do estômago 
e intestino delgado e, menos frequentemente do cólon, reto e esôfago, embora possa ser encontrado no 
omento, mesentério e retroperitônio. 

II.  Os GIST gástricos são diagnosticados por endoscopia digestiva alta, sendo a biópsia comumente negativa, 
devido à neoplasia estar localizada em camadas profundas do estômago e não na mucosa gástrica. 

III. O tratamento consiste em ressecção do tumor com margem de segurança com ressecção linfonodal 
associada. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Somente a afirmativa II é verdadeira. 
b) As afirmativas I e III são verdadeiras. 
c) As afirmativas II e III são verdadeiras. 
d) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
e) As afirmativas I e II são verdadeiras. 
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44) Te cnico de enfermagem recentemente submetido a  avaliaça o de rotina traz os seguintes resultados de 
sorologias para ví rus B: HBsAg (-), Anti-HBs (+), Anti-HBc (+), Anti-HBc IgM (-), HBeAg (-), Anti-HBe (+). O 
mesmo esta  angustiado e solicita sua avaliaça o para o caso acima. TRATA-SE DE: 

a) Hepatite B cro nica 
b) Hepatite B aguda 
c) Perí odo de incubaça o de hepatite B 
d) Hepatite B curada 
e) Imunizaça o po s-vacinal 

 
45) Sobre náuseas e vômitos é correto afirmar, EXCETO: 

a) São possíveis causas: disautonomia diabética, esclerodermia, pancreatite aguda, síndrome coronariana 
aguda, litíase urinária, meningioma, encefalite herpética, opióides, uremia, cetoacidose diabética e 
insuficiência adrenal. 

b) Tanto a metoclopramida quanto a bromoprida são antagonistas dos receptores da dopamina e podem 
desencadear reações extrapiramidais. 

c) São possíveis complicações, especialmente nos casos graves: desidratação, hipocalemia, alcalose 
metabólica, pneumonia, Síndrome de Boerhaave, Síndrome de Mallory-Weiss e varizes esofágicas. 

d) A ondansetrona é especialmente eficaz na profilaxia de vômitos induzidos por quimioterapia e 
radioterapia. Sua eficácia pode ser aumentada pela terapia combinada com dexametasona. 

e) A meclizina e o dimenidrinato são eficazes na profilaxia de vômitos relacionados à estimulação do labirinto. 
 
46) Sobre as esofagites infecciosas, é correto afirmar, EXCETO: 

a) São fatores de risco: SIDA, transplantados, leucemia, linfoma, corticoterapia e diabetes. 
b) Candidíase, CMV e Herpes são as etiologias mais comuns. 
c) Os sinais/sintomas mais comuns são: queimação retroesternal e episódios de hemoptise de pequena 

monta. 
d) No paciente imunossuprimido com sintomas típicos, está autorizado o tratamento empírico com 

fluconazol, mesmo que não haja lesões orais. Nesse caso, pode adiar-se a endoscopia para diagnóstico 
diferencial, realizando-a apenas em caso de refratariedade ao antifúngico. 

e) A esofagite por CMV se caracteriza por úlceras largas e superficiais, enquanto a esofagite por herpes se 
caracteriza por úlceras pequenas e profundas. 

 
47) Sobre a doença hepática alcoólica, é correto afirmar, EXCETO: 

a) A esteatose pode ser apenas um achado de imagem ou pode vir associada a leve aumento de transaminases. 
Em geral, a AST não ultrapassa o valor de 300u/L e habitualmente é maior do que a ALT em pelo menos 2x. 

b) A hepatite pode apresentar-se agudamente com quadro de febre, dor em quadrante superior direito e 
icterícia, fazendo diagnóstico diferencial com doenças biliares. 

c) A hepatite pode apresentar-se agudamente com esplenomegalia, ascite, febre e encefalopatia, fazendo 
diagnóstico diferencial com a peritonite bacteriana espontânea do cirrótico. 

d) Dentre as opções farmacológicas para o tratamento da esteatohepatite, a vitamina E e a metformina têm se 
mostrado como as mais promissoras. 

e) A biópsia hepática pode demonstrar macrovesiculas de gordura e, em pacientes com hepatite, infiltrado 
polimorfonuclear, corpúsculos de Mallory e fibrose perivenular e perisinusoidal. 

 

48) Com relação ao carcinoma hepatocelular (CHC), é INCORRETO afirmar: 

a) Hipervascularização do tumor na fase arterial seguido de washout (saída do contraste) na fase venosa 
portal são características do CHC à tomografia computadorizada. 

b) Pacientes cirróticos com lesões hepáticas menores que 1cm devem ser submetidos à biópsia guiada por 
ultrassonografia. 

c) Terapias ablativas com o uso de energia como a radiofrequência são atrativas pelo relativo baixo risco de 
descompensação do paciente cirrótico. Em lesões pequenas, os seus resultados podem ser semelhantes à 
ressecção. 

d) Os critérios de Milão criados por Mazzaferro e colaboradores propõem o transplante hepático quando 
houver um único tumor menor que 5cm ou menos que 3 tumores, cada um com menos de 3cm. 

e) O risco de desenvolver uma nova lesão primária após a ressecção do CHC pode chegar a 70% em cinco anos. 
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49) A doença hemorroidária é uma afecção comum que acomete homens e mulheres na proporção de 2:1 sendo 
mais comum entre 45 e 65 anos e pouco frequente abaixo dos 20 anos. Quanto à classificação da doença 
hemorroidária interna é CORRETO afirmar: 

a) Hemorroidas internas de 2º grau sangram, mas não apresentam prolapso ao esforço evacuatório. 
b) Hemorroidas internas de 1º grau prolabam com redução espontânea uma vez cessado o esforço 

evacuatório. 
c) Hemorroidas internas de 4º grau são irredutíveis, permanecem exteriorizada e raramente sangram. 
d) Hemorroidas internas de 3º grau prolabam ao esforço evacuatório com redução espontânea cessado o 

esforço evacuatório. 
e) Hemorroidas internas de 3º grau prolabam aos esforços evacuatórios e necessitam de redução manual. 

 
50) Em relação à Doença de Crohn, é INCORRETO afirmar: 

a) Trata-se de uma doença inflamatória do intestino que pode afetar da boca até o ânus. 
b) A falha do tratamento medicamentoso é uma das indicações cirúrgicas. 
c) Trata-se de uma doença inflamatória do intestino que ocorre em pacientes imunocomprometidos. 
d) São complicações possíveis da doença: obstrução, perfuração e fistulização. 
e) Os medicamentos biológicos podem induzir e manter a remissão dos sintomas. 

 


