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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das 
questões, confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 40 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada 
uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 
perguntas aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele 
corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente 
ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o 
cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, 
tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive 
relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no 
saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do 
concurso. 

10. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a 
transcrição das respostas para o cartão-resposta. 

11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. 
Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o 
consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
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01 - Qual dos exames abaixo é mais indicado para ac ompanhar o tratamento de um paciente com tuberculos e, em uso de 

isoniazida e rifampicina? 
 

a) Teste de função renal. 
*b) Teste de função hepática. 
c) Exame oftalmológico com lâmpada de fenda. 
d) Amilase e lípase. 
e) Teste de função pulmonar. 

 
02 - Qual dos seguintes agentes imita melhor a ação  do álcool no sistema nervoso central? 
 

a) Anfetaminas. 
b) Maconha. 
c) Cocaína. 
*d) Benzodiazepínicos. 
e) Acetaminofen. 

 
03 - Qual dos pacientes abaixo, todos assintomático s, se beneficiaria do tratamento de uma urocultura que revelou 

Escherichia coli maior que 10 5 colônias/ml? 
 

a) Uma mulher de 23 anos de idade com vida sexual ativa. 
*b) Uma mulher de 33 anos de idade grávida de 8 semanas. 
c) Uma mulher de 53 anos de idade diabética. 
d) Uma mulher de 73 anos de idade institucionalizada. 
e) Uma mulher de 86 anos de idade com doença de Alzheimer. 

 
04 - Um homem saudável, de 75 anos de idade, realiz a um ultrassom de rotina e detecta-se um aneurisma de aorta 

abdominal de 4,5 centímetros. Qual a melhor conduta ? 
 

a) Realizar correção cirúrgica do aneurisma. 
*b) Vigilância com ultrassom, repetido a cada 6 meses. 
c) Realizar ressonância nuclear magnética do abdome com urgência. 
d) Iniciar terapêutica com betabloqueadores. 
e) Angioplastia e colocação de stent no local do aneurisma. 

 
05 - Indique a classe de diuréticos mais frequentem ente associada com desenvolvimento de hiponatremia.  
 

*a) Diuréticos tiazídicos. 
b) Inibidores da anidrase carbônica. 
c) Bloqueadores do receptor V2 da vasopressina (vaptanos). 
d) Poupadores de potássio. 
e) Diuréticos de alça. 

 
06 - Um homem de 28 anos, com história de asma crôn ica, chega ao pronto-atendimento com dispneia inten sa. Tem 

história prévia de internações e já foi submetido a  intubação orotraqueal uma vez. Qual dos achados ab aixo sugere 
uma evolução favorável para o quadro? 

 

a) Tórax silencioso à ausculta pulmonar. 
b) Hipercapnia. 
c) Respiração toracoabdominal. 
*d) Pulso paradoxal de 5 mmHg. 
e) Nível de consciência rebaixado. 

 
07 - Um homem de 53 anos vem à consulta com quadro clínico de artrite de joelho direito e epistaxe. O parcial de urina 

demonstra proteinúria e hematúria dismórfica. Antic orpo antiproteinase 3 (PR3) é positivo e anticorpo 
antimieloperoxidase (MPO) é negativo. Qual o diagnós tico mais provável? 

 

a) Doença de Behçet. 
b) Sarcoidose. 
*c) Granulomatose de Wegener. 
d) Púrpura de Henoch-Schönlein. 
e) Poliarterite nodosa. 

 
08 - Um paciente apresenta a seguinte gasometria ar terial em ar ambiente: pH = 7,47, PO 2 = 90 mmHg, pCO 2 = 45 mmHg e 

bicarbonato = 32 mEq/l. Assinale a alternativa que c ontém a mais provável condição clínica associada. 
 

a) Mulher de 90 anos, depletada, com diarreia há dois dias. 
b) Mulher de 64 anos com tromboembolismo pulmonar. 
c) Mulher de 20 anos com cetoacidose diabética e diarreia há dois dias. 
d) Homem de 58 anos com pneumonia, em uso domiciliar de oxigênio. 
*e) Homem de 55 anos com insuficiência cardíaca em uso de furosemida. 
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09 - Um homem de 60 anos, em uso de aspirina, inibi dor da enzima conversora de angiotensina (IECA), nit rato e 
betabloqueador, acompanhado em ambulatório por angi na crônica estável, chega ao pronto-atendimento com  
história de 3 episódios de dor torácica, de caráter  anginoso, mais grave e prolongada que o habitual. Foi realizado 
ECG e dosadas enzimas cardíacas, todos com resultado s normais. A melhor opção terapêutica é: 

 

a) internação e iniciar furosemida intravenosa. 
*b) internação e iniciar heparina intravenosa. 
c) internação e iniciar terapêutica trombolítica. 
d) internação e observar a evolução clínica. 
e) aumentar a dose do betabloqueador e acompanhar em ambulatório. 

 
*10 - Uma mulher de 55 anos apresenta fibrilação at rial 3 anos após infarto do miocárdio. Ela refere pa lpitações há vários 

meses. Sua PA é de 134/78 mmHg, FC = 146 bpm, sem evi dências de insuficiência cardíaca congestiva ou doe nça 
valvar. Com relação a esse caso, considere as segui ntes terapias: 

 

1. Cardioversão elétrica imediata. 
2. Quinidina IV. 
3. Betabloqueador. 
4. Coumadin. 
5. Digoxina. 
 

São terapias corretas: 
 

a) apenas 1 e 2. 
b) apenas 1, 3, 4 e 5. 
c) apenas 1. 
d) apenas 3 e 4. 
e) apenas 4 e 5. 
(*) – Questão anulada, portanto todos os candidatos  serão pontuados. 

 
11 - Uma mulher de 25 anos encontra-se com anemia. Sua história familiar é positiva para cálculos bilia res em vários 

membros jovens. Essa combinação sugere o diagnóstico  de: 
 

a) deficiência de vitamina B12. 
b) talassemia alfa. 
c) deficiência de ferro. 
*d) esferocitose hereditária. 
e) hemoglobinúria paroxística noturna. 

 
12 - Qual dos achados abaixo é característico de gl omerulonefrite aguda leve? 
 

*a) Hematúria. 
b) Hipertensão. 
c) Edema de membros inferiores. 
d) Proteinúria > 3.0 g por dia. 
e) Derrame pleural. 

 
13 - Um homem de 70 anos com DPOC grave chega à emer gência com pneumonia e exacerbação do DPOC. Está aler ta e 

com esforço respiratório aceitável. A gasometria re vela pH: 7.3, PCO 2: 65 mmHg e PO 2: 48 mmHg. Ele está visitando a 
família e seu médico, que mora a 400 km de distânci a, informa que o paciente tem doença avançada e não  deve ser 
intubado. Já os familiares afirmam que, se necessár io, o paciente deve ser intubado. Terapia broncodil atadora 
agressiva e antibióticos foram iniciados. Qual dos passos abaixo você indicaria? 

 

*a) Iniciar oxigênio 1L/min por cânula nasal. 
b) Escrever “não intubar” no prontuário. 
c) Intubar o paciente. 
d) Iniciar oxigênio 40% em máscara facial. 
e) Administrar bicarbonato de sódio. 

 
14 - Não está associado(a) a embolia pulmonar: 
 

a) infarto pulmonar. 
*b) sibilância difusa. 
c) insuficiência cardíaca direita aguda. 
d) dispneia aguda. 
e) febre e leucocitose. 

 
15 - Um paciente de 28 anos, não fumante, tem sinto mas de dispneia intermitente. Sua prova de função pu lmonar revela: 

CVF = 2,4 l (84%); VEF1 = 1,93 l (73%); relação VEF1/CVF = 75%. Qual das medicações abaixo é mais importante  para 
uso inicial? 

 

a) Brometo de ipratrópio. 
b) Metotrexate. 
c) Salbutamol em comprimidos (VO). 
*d) Corticosteroide inalado. 
e) Anti-histamínicos. 
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16 - Em relação à fibromialgia, é INCORRETO afirmar: 
 

a) Sintomas de desconforto e necessidade de mexer os membros inferiores à noite podem ser tratados com agonistas 
dopaminérgicos. 

b) A psicologia cognitivo-comportamental é útil no manejo desses pacientes. 
c) A combinação de antidepressivos inibidores de recaptação da serotonina e tricíclicos pode ser utilizada. 
d) Tratamento com antidepressivos inibidores de recaptação de serotonina e de noradrenalina e anticonvulsivantes são 

novas opções no armamentário terapêutico. 
*e) É incomum a presença de sintomas intestinais, como constipação, dor abdominal e distensão. 

 
17 - FM, 54 anos, casada, apresenta há 2 anos artra lgia e aumento de volume de IFD simétricas s/ outra s articulações. 

Não há rigidez matinal. Refere que a mãe, já faleci da, teve o mesmo quadro clínico. O clínico atendent e solicitou fator 
reumatoide (látex), que foi positivo. Sem considerar  a avaliação radiológica, seu diagnóstico inicial s eria: 

 

a) condrocalcinose. 
b) gota. 
*c) artrose de mãos. 
d) artrite reumatoide sero +. 
e) artrite reumatoide sero -. 

 
18 - Homem de 56 anos procurou o pronto-atendimento  por aumento de volume abdominal iniciado há 1 mês.  Nos 

últimos 3 dias, apresenta febre, icterícia leve e d or abdominal difusa, sem fatores de piora ou melhor a. Etilista 
crônico pesado por 30 anos, refere estar em abstinê ncia há 6 meses, fato confirmado pela esposa. Ao ex ame, 
apresenta-se febril, ictérico, com dor abdominal di fusa à palpação e ascite de grande volume. O líquid o ascítico 
colhido para exame de citologia diferencial e cultu ra mostra-se turvo. Pensando na hipótese de peritoni te bacteriana 
espontânea, sua conduta é: 

 

a) aguardar o exame de citologia diferencial de células e cultura. 
*b) iniciar imediatamente cefalosporina de terceira geração. 
c) chamar a clínica cirúrgica e solicitar exploração cirúrgica da cavidade abdominal. 
d) esvaziar a cavidade abdominal com punção de líquido ascítico e repor albumina concomitantemente. 
e) solicitar exame radiológico de rotina para abdome agudo. 

 
19 - Homem de 28 anos de idade é examinado por apre sentar há seis anos uma cefaleia episódica, bilater al, pulsátil, 

localizada nas regiões frontais e temporais. As cef aleias são de intensidade moderada, duram de 6 a 12  horas e são 
acompanhadas de náuseas, fotofobia, visão borrada, tontura e ocasionalmente diarreia. São aliviadas qua ndo em 
posição recostada e se agravam com movimentos rápid os de cabeça. Algumas vezes se associam com 
lacrimejamento de ambos os olhos e rinorreia. Usual mente ocorrem durante o dia, mas ocasionalmente aco rdam o 
paciente à noite. As cefaleias são ocasionalmente p rovocadas por estresse e precedidas de episódios de  fadiga e 
bocejo. O exame físico geral e o neurológico são no rmais. Qual dos diagnósticos é mais provável? 

 

*a) Cefaleia em salvas. 
b) Enxaqueca sem aura. 
c) Cefaleia tensional. 
d) Cefaleia por sinusopatia. 
e) Neuralgia do trigêmeo. 

 
20 - Em relação às drogas antirretrovirais e seus ef eitos colaterais, numere a coluna da direita de aco rdo com sua 

correspondência com a coluna da esquerda. 
 

1. Indinavir.  
2. Nelfinavir. 
3. Abacavir. 
4. Inibidores da transcriptase reversa. 

(   ) Diarreia.  
(   ) Reação de hipersensibilidade. 
(   ) Nefrite intersticial. 
(   ) Acidose metabólica. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração co rreta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

*a) 2 – 3 – 1 – 4. 
b) 3 – 2 – 1 – 4. 
c) 2 – 3 – 4 – 1. 
d) 3 – 1 – 2 – 4. 
e) 4 – 3 – 1 – 2. 

 
21 - Qual é a neoplasia que apresenta caracteristic amente lesões metastáticas ósseas de padrão lítico e blástico? 

 

a) Neoplasia de pulmão. 
b) Neoplasia renal. 
*c) Neoplasia de próstata. 
d) Mieloma múltiplo. 
e) Neoplasia de tireoide. 

 
 



22 - Assinale a alternativa INCORRETA.  
 

a) Sangramento gastrointestinal obscuro é definido como um sangramento de origem desconhecida que persiste ou recorre 
depois de uma investigação endoscópica

b) A queixa de melena sozinha não é patognomônica de hemorragia digestiva alta.
*c) A radiografia com bário é um exame bem indicado nas hemorragias digestivas alta
d) Pacientes com a base de úlcera limpa ou spots pigmentados têm baixa frequ
e) A concentração de hemoglobina e o hematócrito são marcadores ruins para a perda de sangue 

extrema utilidade como marcadores de res
 
23 - Paciente 65 anos, mascul ino, com história 

de diabetes, hipertensão , doença 
coronariana, insuficiência cardíaca classe 
III. Em uso de tratamento adequado 
essas doenças. Chega ao pronto
atendimento c om queixas de tonturas, 
náuseas e astenia. PA 150/80, FC 105 bpm
Exames realizados há 1 mês: ECG 
sobrecarga de câmaras esquerdas e 
alteração d e repolarização. Na+ 146 mEq/l, 
K+ 5,1 mEq/l, cálcio 7,9 mEq /l, creatinina 
1,9 mg%. 

 
 
 
 
 

Assinale a conduta adequada, conforme 
ECG realizado. 

 
a) AAS, clopidogrel, heparina, angioplastia primária
*b) Infusão de glicose-insulina com gluconato de cálcio
c) Cardioversão elétrica sincronizada 360J
d) Iniciar tratamento com anticorpos
e) Anticoagulação com heparina pela suspeita de tromboembolismo pulmonar

 
24 - Paciente de 50 anos admitido no pronto

a temperatura de 37,4 º C. Na avaliação diagnóstica inicial não demonstrava  rigidez de nuca. Exame físico segmentar 
normal. Realizou TC de crânio, que não demonstrou alterações. Exames laboratoriais:
80 mg%, Na+ 140 mEq/l, K+ 4,5 mEq/l, Ca 8,8 mEq/l

 

Em relação a esse caso, podemos esperar
 

a) liquor com predomínio de polimorfonucleares
*b) eletroencefalograma com alterações descritas como descargas epileptiformes lateralizadas periódicas em 

temporal. 
c) ressonância magnética encefálica
d) eletroneuromiografia demonstrando um padrão de desmielinização.
e) arteriografia cerebral evidenciando fístula arteriovenosa
 

25 - Em relação ao atendimento do paciente com edema agud o 
 

a) O uso de rotineiro de dobutamina em pacientes com edema agudo pulmonar sem choque cardiogênico é relacionado 
melhora dos sintomas e do prognósti

b) A terapia com CPAP (ventilação não
padrão com O2. 

c) O tratamento com furosemida EV
d) O uso de nitroprussiato é indicado 
*e) O uso de digoxina ou lanatosídio C não faz parte do atendimento inicial rotineiro do edema pulmonar agudo.

 
26 - Considerando as recomendações mais atuais para o tr atamen

cardiorrespiratória (PCR), assinale a alternativa correta.
 

a) A razão de compressões torácicas para ventilação que deve ser aplicada para os pacientes em PCR é de 15:2, quando 
o atendimento for realizado por 2 soc

b) Em pacientes intubados, as compressões torácicas devem ser interrompidas para permitir uma melhor ventilação 
pulmonar, em uma razão de 30:2.

c) Pacientes em fibrilação ou taquicardia ventricular devem receber até 3 desfibrilações sequenciais, 
com compressões ou ventilações, com o objetivo de reverter o mais rápido possível a causa da PCR.

*d) Na ausência de pulso, após a primeira desfibrilação, cada tentativa de desfibrilação deve ser seguida de pelo menos 2 
minutos de reanimação cardiopulmonar.

e) A vasopressina pode ser administrada se o paciente persiste em PCR após tentativa de desfibrilação, em doses 
repetidas a cada 3 a 5 minutos. 
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Sangramento gastrointestinal obscuro é definido como um sangramento de origem desconhecida que persiste ou recorre 
investigação endoscópica do trato gastrointestinal superior e inferior normais.

A queixa de melena sozinha não é patognomônica de hemorragia digestiva alta. 
A radiografia com bário é um exame bem indicado nas hemorragias digestivas altas, tendo boa 

ra limpa ou spots pigmentados têm baixa frequência de ressangramento e de mortalidade.
concentração de hemoglobina e o hematócrito são marcadores ruins para a perda de sangue 

dade como marcadores de ressangramento se houver queda desses exames subsequ

ino, com história 
, doença 

insuficiência cardíaca classe 
III. Em uso de tratamento adequado para 

sas doenças. Chega ao pronto -
om queixas de tonturas, 

FC 105 bpm . 
ECG com 

sobrecarga de câmaras esquerdas e 
e repolarização. Na+ 146 mEq/l, 

/l, creatinina 

adequada, conforme 

angioplastia primária. 
insulina com gluconato de cálcio. 

Cardioversão elétrica sincronizada 360J. 
pos Fab antidigoxina. 

Anticoagulação com heparina pela suspeita de tromboembolismo pulmonar. 

Paciente de 50 anos admitido no pronto -socorro com quadro de confusão mental com 2 dias de  evolução
C. Na avaliação diagnóstica inicial não demonstrava  rigidez de nuca. Exame físico segmentar 

que não demonstrou alterações. Exames laboratoriais:
mEq/l, K+ 4,5 mEq/l, Ca 8,8 mEq/l . Liquor com aum ento de proteínas e leucócitos.

podemos esperar  nos exames: 

com predomínio de polimorfonucleares. 
eletroencefalograma com alterações descritas como descargas epileptiformes lateralizadas periódicas em 

ressonância magnética encefálica com lesão hiperintensa em T2 localizada em lobo occipital.
eletroneuromiografia demonstrando um padrão de desmielinização. 
arteriografia cerebral evidenciando fístula arteriovenosa em topografia de cerebral média.

Em relação ao atendimento do paciente com edema agud o pulmonar, é correto afirmar:

O uso de rotineiro de dobutamina em pacientes com edema agudo pulmonar sem choque cardiogênico é relacionado 
melhora dos sintomas e do prognóstico. 

(ventilação não invasiva) melhora sintomas clínicos e prognóstico quando comparada à

O tratamento com furosemida EV deve ser realizado em todos os pacientes. 
O uso de nitroprussiato é indicado principalmente em pacientes hipertensos severos com alter
O uso de digoxina ou lanatosídio C não faz parte do atendimento inicial rotineiro do edema pulmonar agudo.

Considerando as recomendações mais atuais para o tr atamen to de pacientes adultos vítimas de parada 
a alternativa correta.  

A razão de compressões torácicas para ventilação que deve ser aplicada para os pacientes em PCR é de 15:2, quando 
o atendimento for realizado por 2 socorristas. 

as compressões torácicas devem ser interrompidas para permitir uma melhor ventilação 
pulmonar, em uma razão de 30:2. 
Pacientes em fibrilação ou taquicardia ventricular devem receber até 3 desfibrilações sequenciais, 
com compressões ou ventilações, com o objetivo de reverter o mais rápido possível a causa da PCR.
Na ausência de pulso, após a primeira desfibrilação, cada tentativa de desfibrilação deve ser seguida de pelo menos 2 

ção cardiopulmonar. 
A vasopressina pode ser administrada se o paciente persiste em PCR após tentativa de desfibrilação, em doses 

Sangramento gastrointestinal obscuro é definido como um sangramento de origem desconhecida que persiste ou recorre 
do trato gastrointestinal superior e inferior normais. 

, tendo boa relação custo-benefício. 
ência de ressangramento e de mortalidade. 

concentração de hemoglobina e o hematócrito são marcadores ruins para a perda de sangue aguda, porém tem 
sangramento se houver queda desses exames subsequentemente. 

socorro com quadro de confusão mental com 2 dias de  evolução , associado 
C. Na avaliação diagnóstica inicial não demonstrava  rigidez de nuca. Exame físico segmentar 

que não demonstrou alterações. Exames laboratoriais:  hemograma normal, glicose 
ento de proteínas e leucócitos.  

eletroencefalograma com alterações descritas como descargas epileptiformes lateralizadas periódicas em região 

lobo occipital. 

cerebral média. 

afirmar:  

O uso de rotineiro de dobutamina em pacientes com edema agudo pulmonar sem choque cardiogênico é relacionado à 

tico quando comparada à terapia 

severos com alterações isquêmicas no ECG. 
O uso de digoxina ou lanatosídio C não faz parte do atendimento inicial rotineiro do edema pulmonar agudo. 

to de pacientes adultos vítimas de parada 

A razão de compressões torácicas para ventilação que deve ser aplicada para os pacientes em PCR é de 15:2, quando 

as compressões torácicas devem ser interrompidas para permitir uma melhor ventilação 

Pacientes em fibrilação ou taquicardia ventricular devem receber até 3 desfibrilações sequenciais, não interrompidas 
com compressões ou ventilações, com o objetivo de reverter o mais rápido possível a causa da PCR. 
Na ausência de pulso, após a primeira desfibrilação, cada tentativa de desfibrilação deve ser seguida de pelo menos 2 

A vasopressina pode ser administrada se o paciente persiste em PCR após tentativa de desfibrilação, em doses 



27 - Paciente com 54 anos com diagnóstico de 
Oximetria de pulso da chegada 70%, PA 80/40
transferência para UTI. Iní cio de drogas vasoativas sem melhora da pressão art erial
hemograma com 15000 leucócitos e 7%
PCO2 26, PaO2 45. Bic 15 SAT 72%( FIO
ECG abaixo: 

 

 

Em relação ao caso, é correto afirmar:  
 

*a) O exame diagnóstico de escolha no quadro clínico descrito é a ecocardiografia transesofágica.
b) O paciente deve ser tratado com AAS,
c) O paciente apresenta ECG sugestivo d
d) O uso de trombolítico é contraindicado
e) O balão intra-aórtico é utilizado rotineiramente ness

 
28 - Paciente de 45 anos, masculino, sem história de doenças e uso de medicações.

último fim de semana. É atendido com queixas de palpitação e tonturas. ECG r ealizado:
 

 

Entre as opções de tratamen to abaixo, qual estaria 
 

a) Cardioversão elétrica. 
b) Amiodarona EV. 
c) Propafenona EV. 
d) Procainamida EV. 
*e) Metoprolol EV. 
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com diagnóstico de hemoglobinúria paroxí stica noturna interna 
PA 80/40, FC 105 bpm. Optado por entubação orotraqueal/ventilação in vasiva e 

cio de drogas vasoativas sem melhora da pressão art erial . 
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Bic 15 SAT 72%( FIO 2 100% PEEP 10). RX tórax com área cardíaca de tamanho limítrofe. Rea lizado 

 

de escolha no quadro clínico descrito é a ecocardiografia transesofágica.
O paciente deve ser tratado com AAS, clopidogrel e heparina e ser levado a hemodinâmica para angioplastia
O paciente apresenta ECG sugestivo de tromboembolismo pulmonar e o uso de heparina é suficiente para o tratamento.
O uso de trombolítico é contraindicado, pelo risco de sangramento associado a doença de base.

é utilizado rotineiramente nesses casos. 
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29 - Em relação a hemorragia digestiva alta, é corre to afirmar: 
 

a) A causa mais comum são as varizes esofágicas. 
b) Entre as causas de hemorragia digestiva alta, a lesão de Dieulafoy’s tem baixo risco de ressangramento. 
c) A dose de octreotide para controle de sangramento varicoso é 50 ucg/kg/h por 48 horas. 
*d) Sangramento varicoso é controlado em quase todos pacientes após a realização de TIPS. 
e) Pacientes com varizes esofágicas possuem contraindicação absoluta de sonda enteral. 

 
30 - Considere as seguintes situações: 

 

1. Choque em motorista sem cinto de segurança, víti ma de colisão frontal auto x auto. 
2. Choque 15 minutos após punção de veia subclávia em paciente sob ventilação mecânica. 
3. Choque em paciente com tosse, expectoração purul enta e febre. 
4. Choque após intubação e início de ventilação mec ânica. 
5. Choque após trauma raquimedular cervical. 

 

Assinale a alternativa que melhor define o mecanism o de choque usualmente presente em cada uma dessas 
situações. 
 

a) 1. Obstrutivo; 2. Cardiogênico; 3. Distributivo; 4. Obstrutivo; 5. Cardiogênico. 
b) 1. Cardiogênico; 2. Hipovolêmico; 3. Cardiogênico; 4. Hipovolêmico; 5. Distributivo. 
*c) 1. Cardiogênico; 2. Obstrutivo; 3. Distributivo; 4. Hipovolêmico; 5. Distributivo. 
d) 1. Hipovolêmico; 2. Hipovolêmico; 3. Distributivo; 4. Hipovolêmico; 5. Obstrutivo. 
e) 1. Hipovolêmico; 2. Obstrutivo; 3. Hipovolêmico; 4. Cardiogênico; 5. Cardiogênico. 

 
31 - Considere os seguintes casos: 
 

1. Leucemia mieloide crônica. 
2. Leucemia mieloide aguda. 
3. Leucemia linfoide crônica. 
4. Leucemia linfoblástica aguda. 
5. Leucemia promielocítica. 
 

O cromossomo Philadelphia é um achado que ocorre em:  
 

a) 1 apenas. 
b) 1 e 2 apenas. 
c) 2 e 3 apenas. 
*d) 1 e 4 apenas. 
e) 3 e 5 apenas. 
 

32 - A ordem decrescente de incidência das neoplasi as (exceto neoplasia de pele, não melanoma) em indi víduos do sexo 
masculino é: 

 

*a) próstata, pulmão, cólon, bexiga, linfomas não-Hodgkin, melanoma, reto. 
b) pulmão, próstata, cólon, reto, bexiga, melanoma, linfomas não-Hodgkin. 
c) cólon, pulmão, próstata, bexiga, reto, linfomas não-Hodgkin, melanoma. 
d) próstata, cólon, pulmão, reto, bexiga, linfomas não-Hodgkin, melanoma. 
e) bexiga, próstata, pulmão, cólon, melanoma, linfoma não-Hodgkin, reto. 

 

33 - Com relação ao câncer de endométrio, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os contraceptivos orais que incluem estrógenos oferecem proteção ao câncer de endométrio. 
b) O subtipo seroso papilar é o mais comum. 
*c) Os pacientes com tumores grau 2 com invasão miometral >50% devem ser submetidos ao tratamento adjuvante. 
d) A resposta à hormonioterapia dá-se principalmente nos tumores de alto grau. 
e) Para as mulheres com gene APC há risco aumentado de câncer de endométrio. 

 
34 - A hepatite B é uma infecção de grande incidênc ia. Estima-se que em todo o mundo existam cerca de 2  bilhões de 

infectados e 350 milhões de portadores crônicos. De  acordo com o protocolo brasileiro para tratamento da hepatite B 
crônica, publicado pelo Ministério da Saúde em outub ro de 2009, qual a conduta mais correta para um pac iente com 
os exames HBsAg positivo, HBeAg positivo, antiHBe n egativo e ALT 72 UI/ml? 

 

a) Acompanhar o paciente e repetir os exames a cada 24 semanas. 
b) Solicitar carga viral para vírus B. 
*c) Tratar com interferon convencional. 
d) Tratar com interferon peguilado. 
e) Tratar com tenofovir. 
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35 - Pneumonias hospitalares são processos inflamató rios dos pulmões causados por agentes infecciosos n ão 
presentes ou que estão em incubação no momento do i nternamento do paciente e que ocorrem de 48 a 72 ho ras 
após a sua internação. O tratamento inicial é empír ico enquanto se aguardam os resultados dos exames. Esse 
tratamento inicial vai depender da gravidade, da pr esença de fatores de risco, de ser precoce (< 5 dia s do 
internamento) ou tardia (> 5 dias de internamento) e da prevalência de germes multirresistentes na ins tituição. Sobre 
esse assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Para pacientes com pneumonia de baixa gravidade, sem comorbidades e com início precoce após o 
internamento, recomenda-se iniciar terapia com cefa losporina de terceira geração sem atividade para 
Pseudomonas sp. ou fluoroquinolona. 

2. Para pacientes com formas graves de pneumonia, de  início precoce após o internamento e sem fatores d e risco, 
recomendam-se carbapenêmicos ou penicilina antipseu domonas associada a inibidor da betalactamase, ou 
cefalosporina de quarta geração associada a aminogl icosideo, ou ciprofloxacina. 

3. Para pacientes com pneumonia de formas leve a mod erada, com internação prolongada na UTI, uso prévio  de 
antibióticos e em ventilação mecânica, recomendam-s e carbapenêmicos, ou penicilina antipseudomonas 
associada a um inibidor da betalactamase, ou cefalo sporina de quarta geração associada a aminoglicosíd eo, ou 
ciprofloxacina e vancomicina. 

4. Para paciente com forma leve de pneumonia hospita lar, deve-se aguardar o resultado dos exames para i niciar 
antibioticoterapia. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
c) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
*e) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
 

36 - A infecção abdominal pode evoluir, comprometen do, além do órgão acometido, outros locais, causand o abscessos 
ou peritonite. Fatores como o retardo no atendiment o e no início da terapia pioram o prognóstico do pa ciente, 
prolongam o tempo de internamento e aumentam os cus tos do atendimento. Sobre esse assunto, considere a s 
seguintes afirmativas: 

 

1. Em pacientes com sensório rebaixado, imunossuprim idos ou com trauma medular com ausência de sinais 
clínicos de infecção abdominal, esta deverá ser con siderada na presença de infecção de foco indetermin ado. 

2. Para infecções leves e moderadas adquiridas na co munidade, recomenda-se cefoxitina, ou moxifloxacim,  ou 
tigeciclina como monoterapia, ou cefazolina/cefurox ima/ceftriaxona/levofloxacin, ou ciprofloxacim asso ciado ao 
metronidazol. 

3. A duração da antibioticoterapia deve ser prolong ada (≥ 14 dias), mesmo com bom controle do foco da infecç ão 
pelo procedimento cirúrgico. 

4. Na persistência do quadro de infecção abdominal,  deve ser feita investigação diagnóstica com tomogr afia 
computadorizada e, quando necessário, nova interven ção cirúrgica com coleta de material para adequação  da 
antibioticoterapia. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
*d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 

 
37 - A tuberculose é um problema de saúde prioritár io no Brasil. Estima-se que um terço da população mu ndial esteja 

infectado com o Mycobacterium tuberculosis. Anualmente, ocorrem em torno de oito milhões de c asos novos e 
quase três milhões de mortes por tuberculose. Diagn óstico precoce e tratamento adequado são itens fund amentais 
para o controle dessa doença. Sobre esse assunto, co nsidere as seguintes afirmativas: 

 

1. Com relação ao diagnóstico nas crianças, 80% das  formas pulmonares não têm confirmação baciloscópic a. 
2. Com relação à manifestação clínica nos maiores d e 15 anos, 30% dos casos são formas extrapulmonares . 
3. O esquema básico de tratamento para adulto e ado lescente com diagnóstico recente é feito com 4 drog as: 

isoniazida (H), rifampicina (R), pirazinamida (Z) e  etambutol (E), nos primeiros 2 meses. 
4. Com relação às reações adversas ao uso de drogas  antituberculose, são consideradas reações maiores:  neurite 

ótica (etambutol e isoniazida), hipoacusia (estrept omicina), psicose (isoniazida), rabdomiólise e insu ficiência 
renal (pirazinamida) e nefrite intersticial (rifamp icina). 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
*e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
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38 - A malária continua sendo um grande problema de  saúde no mundo. Mais de 2 bilhões de pessoas são e xpostas ao 
risco de malária em 100 países. Após a identificaçã o da espécie parasitária, pelo exame laboratorial d a gota espessa, 
deve-se instituir imediatamente o tratamento para a  obtenção da cura radical do paciente. Sobre esse as sunto, 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Gestantes, crianças e adultos não imunes constit uem os grupos de maior risco para malária grave e c omplicada. 
2. O tratamento da malária grave em gestantes com m ais de 30 semanas de gestação pode ser feito com qu inino 

endovenoso. 
3. São indicadores de pior prognóstico de malária: c onvulsão, hipoglicemia, insuficiência renal, vômito s repetidos, 

icterícia e alteração da consciência. 
4. No Brasil não é indicado o uso de quimioprofilax ia com mefloquina para viajantes que se deslocam pa ra a 

Amazônia Legal. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
*e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

39 - Em relação ao tratamento da hepatite C, conside re os seguintes fatores: 
 

1. Média de idade dos pacientes coinfectados (ao re dor de 43 a 45 anos). 
2. Maior frequência de fibrose em pontes ou cirrose  nos coinfectados. 
3. Carga viral elevada. 
4. Esteatose induzida pela terapia antiviral. 
5. Interações dos antirretrovirais e os medicamento s anti-hepatite C. 

 

São justificativas para as menores taxas de RVS (resp osta virológica sustentada) nos pacientes coinfecta dos com 
HIV quando comparados aos monoinfectados: 

 

a) 1 e 5 apenas. 
b) 1, 2 e 3 apenas. 
c) 2 e 4 apenas. 
d) 3 e 4 apenas. 
*e) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 

40 - Em relação à dengue, considere as seguintes afi rmativas: 
 

1. A imunidade é permanente para o sorotipo que cau sou a infecção, parcialmente protetora contra outro  sorotipo 
e de caráter temporário (imunidade cruzada). 

2. Na infecção secundária, os títulos de anticorpos  se elevam lentamente, a níveis não muito altos. 
3. Na infecção primária, os títulos de anticorpos s e elevam rapidamente, atingindo níveis bastante alt os. 
4. Os anticorpos preexistentes facilitam a penetraç ão viral no macrófago, aumentando a replicação e li beração de 

citocinas vasoativas e pró-inflamatórias – IL e FNT . 
5. O isolamento viral se dá a partir do 6° dia de d oença. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
*c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 4 e 5 são verdadeiras. 

 


