
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leia estas instruções: 
 

1 Escreva seu Número de Inscrição neste retângulo:  

2 Este Caderno contém 40 questões de múltipla escolha. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, confira se este Caderno está completo e se 
não apresenta imperfeição gráfica que dificulte a leitura. 
Se você verificar algum problema, peça imediatamente ao Fiscal que 
substitua o Caderno. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais só uma é 
correta.  

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta 
pedir esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço deste Caderno para rascunhos e não destaque 
nenhuma folha. 

7 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões e 
preencher a Folha de Respostas. 

8 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira 
responsabilidade. 

9 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de 
Respostas e este Caderno. 
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Clínica Médica              01 a 40 

 

01. A dosagem do D-dímero, no diagnóstico de tromboembolia pulmonar (TEP), 

A) em paciente com alta probabilidade clínica de TEP, carece de valor diagnóstico. 

B) quando negativa, exclui o diagnóstico de TEP, qualquer que seja a probabilidade 
clínica. 

C) quando negativa, exclui o diagnóstico de TEP diante de probabilidade clínica 
baixa associada a radiografia de tórax normal. 

D) confirma o diagnóstico de TEP, quando positiva, qualquer que seja a 
probabilidade clínica. 

 
 
02. Um homem com 72 anos de idade que, durante quase 50 anos, fumou cerca de 40 

cigarros ao dia, se queixa de fadiga, tosse, expectoração e “falta de ar”, que vem 
piorando nos últimos anos. Há cerca de oito meses passou a notar edema nos 
membros inferiores. No exame físico, constata-se cianose bem aparente nos lábios e 
extremidades e edema nos membros inferiores.  
Em relação a esse caso, é correto afirmar que 

A) o trabalho inadequado da musculatura respiratória é a causa principal da 
insuficiência respiratória crônica. 

B) a dificuldade de respirar se concentra preponderantemente na fase inspiratória. 

C) a hipoxemia é a causa principal da hipertensão pulmonar. 

D) a hipoventilação alveolar é a causa principal da insuficiência respiratória crônica. 
 
 
03. No atendimento à parada cardiorrespiratória (PCR), 

A) quando houver apenas um socorrista, aplica-se a seqüência de duas ventilações 
assistidas para dez compressões torácicas. 

B) quando o desfribilador automático indica, com segurança, que o ritmo cardíaco 
não é uma TV ou FV, deve-se manter a massagem e as ventilações, pois a 
desfibrilação é contra-indicada. 

C) em pacientes com alta impedância de caixa torácica, como em obesos, os 
desfibriladores de onda monofásica de choque podem ser os mais benéficos. 

D) quando se usam os desfibriladores bifásicos, a desfibrilação deve incluir três 
choques escalonados (200/300/360 J) se não há reversão da arritmia entre os 
choques. 

 
 
04. O mecanismo fisiopatológico mais freqüentemente implicado na insuficiência 

respiratória hipoxêmica é: 

A) shunt 
B) hipoventilação 

C) alteração difusional 

D) distúrbio da relação ventilação/perfusão (V/Q) 
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05. Considere as seguintes condutas em caso de parada cardiorrespiratória (PCR): 

I Na ausência de pulso, a taquicardia ventricular (TV) deve ser tratada 
como fibrilação ventricular. 

II Não se deve checar o pulso do paciente entre os dois primeiros choques, 
a menos que haja mudança no ritmo de base. 

III Após o terceiro choque, havendo ausência de pulso, a medida prioritária 
é a intubação traqueal. 

IV 
A administração endotraqueal de vasopressina requer uma dose 2 a 2,5 
vezes maior do que a dose intravenosa, seguida de 10 mL de soro 
fisiológico a 0,9%. 

Estão corretas apenas as condutas: 

A)  II e III   B) II, III e IV      C) I, II e III   D) I, III e IV 

 
06. Em relação a um paciente portador de doença neuromuscular o qual apresentava 

hipoxemia e hipercapnia, existia dúvida acerca da presença de um componente 
pulmonar, além da hipoventilação. Para elucidar a questão, foi calculada a diferença 
alvéolo-arterial de oxigênio [P(A-a)O2], concluindo-se que, 

A) como a P(A-a)O2 estava normal, então havia comprometimento da troca gasosa 
pulmonar. 

B) como a P(A-a)O2 estava normal, então a hipoventilação era o único mecanismo 
fisiopatológico da hipoxemia. 

C) como a P(A-a)O2 estava alargada, não havia um componente pulmonar, restando 
apenas a hipoventilação como causa da hipoxemia. 

D) como a P(A-a)O2 estava alargada, então a hipoventilação não poderia ser tida nem 
mesmo como causa associada à hipoxemia. 

 
07. Na dependência do resultado de uma única prova tuberculínica tecnicamente correta, 

A) é impossível afirmar que a pessoa não foi infectada pelo M. tuberculosis. 

B) é possível afirmar que houve realmente infecção pelo M. tuberculosis. 

C) é possível afirmar que se trata de infecção por uma microbactéria diferente do M. 
tuberculosis. 

D) é inadequado supor que se trata de uma resposta à vacinação BCG. 
 
08. As afirmações seguintes estão relacionadas ao edema agudo de pulmão: 

I Pacientes com edema não-cardiogênico freqüentemente têm as extremidades 
aquecidas, tépidas, mesmo na ausência de sepse. 

II A auscultação de um galope S3 sugere que o edema é de natureza 
cardiogênica, mas esse achado tem sensibilidade baixa.  

III Níveis de troponina elevados podem ocorrer na ausência de evidência de uma 
síndrome coronariana aguda. 

IV Pode existir edema pulmonar não-demonstrável radiograficamente. 

V 
Em geral, o edema não-cardiogênico apresenta, radiograficamente, distribuição 
periférica, enquanto, no edema cardiogênico a distribuição é central ou em 
manchas dispersas. 

Dessas afirmações, são corretas: 

A) apenas I, II, III e IV     C) apenas I, III e IV 

B) I, II, III, IV e V      D) apenas I, II, IV e V 
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09. Na vigência de uma infecção, a sepse  ou síndrome da resposta inflamatória 
sistêmica de origem infecciosa, pode ser diagnosticada com base nas seguintes 
condições: 

A) hipotensão (PA sistólica < 90 mmHg) e leucopenia (< 4.000/mm3) 

B) hipotensão refratária a reposição volêmica e leucocitose (> 12.000/mm3) 

C) hipotermia (< 36°C) e taquipnéia (> 20 irpm) 

D) oligúria e alteração aguda do nível de consciência 
 
 
10. Em relação aos efeitos colaterais dos inibidores da enzima conversora da 

angiotensina (IECAs), considere as seguintes afirmações: 
 

I A percentagem de pacientes que apresentam tosse varia de 15 a 30%.  

II É mais comum a tosse aparecer dentro de 1 mês a 1 ano de uso dessas 
substâncias. 

III É comum a tosse desaparecer dentro de 24 horas após a suspensão do IECA. 

IV Broncospasmo e asma nunca ocorrem. 

V O aparecimento de angioedema independe do tempo de uso dessas substâncias.

VI Em relação à tosse e ao angioedema, podem os IECAs apresentar reação 
cruzada com as sartanas (p. ex.: losartana). 

 
Dessas afirmações, estão corretas:  

A) III, IV, V e VI 

B) I, II, III e IV 

C) II, III, IV e V 

D) I, II, V e VI  
 
 
11. Indica um distúrbio ácido-básico simples a gasometria arterial da seguinte opção: 
 

 pH PaCO2 
(mmHg) 

[HCO3
-] 

(mEq/L) 

A) 7,40 25 15 

B) 7,67 30 36 

C) 7,12 80 24 

D) 7,40 56 35 
 
 
12. É correto afirmar que, na anemia  

A) por deficiência de ferro, ocorre contagem elevada de reticulócitos. 

B) por deficiência de ferro, a transferrina sérica e a saturação de transferrina estão 
elevadas. 

C) de doença inflamatória crônica, a saturação de transferrina está elevada. 

D) de doença inflamatória crônica, a ferritina é normal ou elevada. 
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13. Considere as características laboratoriais de distúrbios primários isolados do 
equilíbrio ácido-básico no quadro abaixo.  

 

 Alteração aguda primária  [K+] 
(mEq/L) 

Ânion Gap 
(mEq) 

I Retenção de HCO3
- ↑ ↓ 

II Depleção de CO2 ↓ N  ou ↓ 

III Depleção de HCO3
- ↑ ou ↓ N ou ↑ 

IV Retenção de CO2 ↑ N  
 

Dessas características, são corretas apenas: 

A) III e IV 

B) I, II e III 

C) II e III  

D) II, III e IV  
 
 

14. Em relação ao diabetes melito tipo 2, é correto afirmar que  

A) os medicamentos de escolha para o controle da pressão arterial são os inibidores da 
enzima conversora de angiotensina e os inibidores do receptor da angiotensina II. 

B) há resistência à ação da insulina, mas não disfunção das células beta do 
pâncreas. 

C) as complicações vasculares surgem, em média, após dez anos do diagnóstico do 
diabetes. 

D) a periodicidade recomendada de exame oftalmológico para investigar a presença 
de retinopatia diabética é de 2 anos. 

 
 

15. Os limites gasométricos que definem, respectivamente, lesão pulmonar aguda e 
SARA são: 

A) PaO2 /FIO2 < 300 mmHg e PaO2 /FIO2 < 200 mmHg   

B) PaO2 /FIO2 < 300 mmHg e PaO2 /FIO2 < 150 mmHg   

C) PaO2 /FIO2 < 400 mmHg e PaO2 /FIO2 < 300 mmHg 

D) PaO2 /FIO2 < 400 mmHg e PaO2 /FIO2 < 150 mmHg      
 
 
16. Quando o potássio sérico está entre 3,5 e 5,0mEq/l, na vigência de cetoacidose 

diabética, é correto repor essa substância 

A) com 40mEq/h, se função renal, débito urinário e ECG estiverem normais. 

B) com 20mEq/h, se função renal, débito urinário e ECG estiverem normais.  

C) com 40mEq/h, independente de função renal, débito urinário e ECG. 

D) com 20mEq/h, caso tenha sido administrado bicarbonato. 
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17. No atendimento a uma pessoa aparentemente inconsciente, a primeira medida é 

A) verificar a respiração. 

B) realizar intubação oro-traqueal. 

C) verificar a responsividade. 

D) obter um acesso venoso periférico. 
 
 
18. De acordo com o escore de BRUSCH e WARTOFSKI, uma pontuação igual a 62 

indica 

A) crise tireotóxica iminente. 

B) tempestade tireotóxica.  

C) crise tireotóxica improvável. 

D) crise tireotóxica leve. 
 
 
19. No coma mixedematoso, é correto afirmar que 

A) a insuficiência respiratória é do tipo I, ou hipoxêmica. 

B) a hipotermia e os distúrbios gastrintestinais são os achados de maior relevância. 

C) um fator precipitante é quase sempre identificado e é mais comum que seja 
infeccioso. 

D) são incomuns os quadros de depressão, delirium e psicose. 
 
 
20. O benefício do uso de estatinas no controle do risco cardiovascular é conhecido em 

pacientes com diabetes melito conforme demonstrado nos estudos ASCOT (Anglo-
Scandinavian Cardiac Outcomes Trial) e CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes 
Study), nos quais houve uma redução de 36 % e 37% de eventos cardiovasculares, 
respectivamente. Nesses estudos, a dose de atorvastatina utilizada foi:   

A) 10mg 

B) 20mg 

C) 30mg 

D) 40mg 
 
21. Relativamente à terapia trombolítica pós-infarto agudo do miocárdio (IAM), considere 

as seguintes afirmações: 
 

I Reduz a mortalidade e limita o tamanho do IAM associado a elevações maiores ou 
iguais a 0,1 mV no segmento ST. 

II Seu maior benefício ocorre quando administrada até quatro horas após o evento, 
com redução de mortalidade acima de 60%. 

III A magnitude do benefício diminui rapidamente, embora possa haver redução de 
mortalidade de até 10% quando administrada até 12 h após o evento agudo. 

IV Pacientes com IAM sem elevação de ST também se beneficiam com o uso precoce 
de trombolíticos.  

 
Estão corretas apenas as afirmações: 

A) I e III     C) II e IV 

B) I, II e III     D) I, II, IV 
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22. Em caso de arritmias ventriculares pós-IAM, a toxicidade da lidocaína venosa não 
está associada a 

A) paciente geriátrico. 

B) insuficiência hepática. 

C) insuficiência renal.  

D) insuficiência cardíaca. 
 
 
23. No que diz respeito ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica e das entidades 

clínicas a ela associadas, é correto afirmar: 

A) Os inibidores da enzima conversora de angiotensina podem ser utilizados em 
pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, com nefropatia diabética e em 
gestantes. 

B) Os beta-bloqueadores podem ser utilizados na insuficiência cardíaca congestiva, 
no pós-infarto e em pacientes com BAV de 2º grau. 

C) Os diuréticos tiazídicos podem ser utilizados em pacientes com insuficiência 
cardíaca congestiva, em idosos e na hipertensão arterial sistólica. 

D) Os bloqueadores dos canais de cálcio, exceto o anlodipino, podem ser utilizados 
em pacientes com aterosclerose de carótidas, com taquicardias supraventriculares 
e na insuficiência cardíaca congestiva. 

 
 

24. Em relação às emergências hipertensivas,  pode-se afirmar que 

A) o nitroprusseto de sódio é o agente de escolha, quando elas estão  associadas a 
isquemia miocárdica, devido à ação rápida e ao fácil controle da administração. 

B) os esquemas de tratamento incluem o uso de nitroprusseto de sódio, nitroglicerina 
intravenosa, labetalol, nifedipino sublingual, diazóxido associado a diuréticos, 
nicardipino e hidralazina. 

C) o tratamento anti-hipertensivo de urgência deve ser instituído em todos os 
pacientes com níveis tensionais muito elevados, ou seja, PA sistólica acima de 
180mmHg e/ou PA diastólica acima de 110mmHg. 

D) os níveis tensionais devem ser reduzidos em 25%, em minutos ou até em 1 ou 2 
horas, o que deve ser seguido de redução da pressão para níveis em torno de 
160/110mmHg em cerca de 2 a 6 horas. 

 
 
25. Um paciente apresenta melena, hematócrito de 30%, edema de membros inferiores, 

ascite, aranhas vasculares, circulação colateral, palidez cutâneo-mucosa, freqüência 
cardíaca de 90 bpm e pressão arterial de 100/60mmHg. Em relação a esse caso, é 
correto afirmar que  

A) se trata de um sangramento grave e se deve fazer tipagem sanguínea de urgência 
e hemotransfusão. 

B) o sangramento pode ser residual, embora exista um risco, de 50%, de um novo 
sangramento, caso não haja tratamento adequado. 

C) se trata de uma possível hepatopatia crônica e se deve, antes de qualquer 
providência, solicitar ultra-sonografia de fígado, transaminases e atividade de 
protrombina. 

D) a causa mais comum, em situações desse tipo, é a presença de angiodisplasias 
ou ectasias vasculares gastrintestinais. 
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26. Dos distúrbios hematológicos que ocorrem no lúpus eritematoso sistêmico (LES), a 
alteração mais comum é a 

A) anemia hemolítica auto-imune. 

B) anemia de doença crônica.  

C) leucopenia. 

D) trombocitopenia. 
 
 
27. Em relação à hipoglicemia, considere as afirmações seguintes: 

I 
Quando induzida por álcool, deve-se à depleção de glicogênio hepático e à 
inibição da gliconeogênese. 

II 
Quando reativa pós-prandial precoce, pode estar associada a cirurgia 
gastrintestinal, principalmente à síndrome de dumping pós-gastrectomia. 

III 
É caracterizada pela presença da tríade de Wipple: (1) sintomas de 
hipoglicemia; (2) glicemia ≤ 40mg/dl; (3) recuperação após administração de 
glicose. 

Dessas afirmações, estão corretas: 

A) apenas I e II  

B) apenas II e III  

C) apenas III  

D) I, II e III  
 
 
28. Em relação ao estado de mal epiléptico, é incorreto afirmar que 

A) o uso de fenitoína pode causar hipotensão, arritmias cardíacas e insuficiência 
respiratória. 

B) pode estar associado a síndrome de abstinência alcoólica, infecções ou 
neoplasias intracranianas, distúrbios metabólicos ou superdose de drogas. 

C) é necessário avaliar e manter a função respiratória bem como tratar a 
hipoglicemia ou outros distúrbios metabólicos. 

D) o uso de diazepam intravenoso está indicado, em razão da sua rápida ação no 
controle das convulsões. 

 
 
29. Em pacientes com suspeita de acidente vascular cerebral,  não é correto afirmar que 

A) a presença de infartos tanto no território carotídeo quanto no vértebro-basilar 
pode causar estado de coma. 

B) o tratamento dos infartos lacunares deve ser realizado com aspirina e controle das 
causas subjacentes, como diabetes melito e hipertensão arterial. 

C) o uso de trombolíticos tem bom resultado, se realizado até três horas depois do 
evento, pois reduz o déficit neurológico. 

D) a ressonância nuclear magnética é superior à tomografia de crânio, na detecção 
precoce de sangramentos intracranianos. 
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30. É correto afirmar que em pacientes em coma  

A) há sinais de envolvimento neurológico difuso e simétrico, com reatividade pupilar 
preservada. 

B) o desvio conjugado dos olhos sugere lesão mesencefálica, lesão contralateral 
hemisférica ou lesão pontina ipsilateral, com manutenção dos reflexos pupilares. 

C) a rigidez de descerebração é encontrada em lesões hipotalâmicas e é sinal de 
comprometimento do sistema portal hipotálamo-hipofisário. 

D) a reação à dor em retirada, bilateralmente, é sinal de envolvimento da cápsula 
interna, com reflexos pupilares não preservados. 

 
 
31. Considere as afirmações seguintes, em relação à insuficiência renal aguda (IRA). 
 

I A azotemia pré-renal é a causa principal de IRA e se relaciona a diminuição do 
volume intravascular, alterações da resistência vascular ou diminuição do débito 
cardíaco. 

II O uso de antiinflamatórios não-hormonais em pacientes com cirrose e 
insuficiência cardíaca congestiva pode provocar IRA, devido à vasodilatação da 
arteríola eferente. 

III A necrose tubular aguda acontece em pacientes internados, sendo causada por 
isquemia ou por exposição a toxinas exógenas ou endógenas. 

Dessas afirmações, estão corretas: 

A) I e II apenas      

B) I e III apenas  

C) II e III apenas 

D) I, II e III  
 
 
32. Os exames laboratoriais de um jovem de 17 anos, com quadro de icterícia há uma 

semana, que surgiu após período de jejum prolongado, evidenciam dosagens 
normais de TGO, TGP, GGT  e fosfatase alcalina, além de bilirrubina total 2,5 mg%, 
bilirrubina direta 1,0 mg%. A ultra-sonografia não apresenta alterações. Esses 
achados são condizentes com 

A) colelitíase.       

B) hepatite auto-imune.  
C) tumor de cabeça de pâncreas. 
D) síndrome de Gilbert.  

 
 
33. Em relação à crise de enxaqueca, não é correto afirmar que 

A) a cefaléia tensional crônica pode ser tratada com amitriptilina. 

B) ptose e midríase são características de cefaléia em salva. 

C) mais de três crises por mês indicam necessidade de tratamento profilático. 

D) a presença de pontos dolorosos, na palpação do crânio, constitui sinal de alerta. 
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34. Em relação à  pneumonia hospitalar, pode-se afirmar que 

A) manter elevada a cabeceira do leito do paciente é medida preventiva útil. 

B) o principal modo de aquisição é por disseminação hematogênica. 

C) a cultura qualitativa da secreção traqueal estabelece o diagnóstico etiológico. 

D) a hemocultura é positiva em aproximadamente 50% dos casos. 
 
 
35. Uma paciente de 36 anos que apresenta quadro de anemia, icterícia e 

esplenomegalia − com 15 dias de evolução − tem como diagnóstico mais provável:  

A) hepatite 

B) mieloma múltiplo 

C) mononucleose infecciosa 

D) anemia hemolítica  
 
 

36. Sobre tosse crônica em adulto, é incorreto afirmar: 

A) No caso de paciente que procura assistência médica devido a tosse crônica, a 
causa mais comum da tosse, isolada ou associada com outras condições, é a 
síndrome do corrimento pós-nasal (SCPN). 

B) No caso de paciente com tosse crônica, uma resposta satisfatória obtida com 
medicação antiasmática confirma o diagnóstico de tosse variante de asma. 

C) No caso de paciente com doença do refluxo gastresofágico (DRGE) a tosse 
melhora ou desaparece rapidamente com o uso de inibidores da H+,K+-ATPase 
gástrica. 

D) No caso de paciente com radiografia de tórax normal, a tosse crônica causada 
pela DRGE tem como mecanismo um reflexo traqueobrônquico-esofágico mediado 
pelo vago, e não aspiração de suco gástrico. 

 
 
37. É indicativo de prognóstico desfavorável na ICC: 

A) fração de ejeção < 30% 

B) sódio plasmático > 130 mEq/L 

C) nível baixo de peptídio atrial natriurético 

D) idade menor que 65 anos 
 
 
38. Uma paciente de 42 anos apresenta períodos de remissão e exacerbação de 

desconforto epigástrico não-doloroso, associado a saciedade precoce, sensação de 
peso epigástrico pós-prandial, náuseas e plenitude gástrica pós-prandial.  
Um quadro clínico com tais manifestações sugere, principalmente, 

A) parasitose intestinal do tipo estrongiloidíase ou ancilostomíase. 

B) dispepsia funcional do tipo dismotilidade.  

C) dispepsia funcional do tipo úlcera. 

D) síndrome do cólon irritável. 
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39. Uma paciente de 22 anos se queixa de falta de ar e tosse com expectoração mucóide 
escassa há cinco horas. Refere ter feito uso, nesse período, sem obter melhora, de 
várias inalações de sua bombinha de salbutamol, único medicamento que usa para 
controle de sua asma. Apresenta coriza mucóide e ardência na orofaringe há três 
dias. Está taquipnéica, com dificuldade para falar. No exame físico: pulso radial de 
120 bpm rítmico e freqüência respiratória de 30 ipm. Sibilos difusos inspiratórios e 
expiratórios são bem audíveis e bulhas rítmicas hipofonéticas em dois tempos, sem 
sopros, e extremidades cianóticas são outros achados.  
Em relação a esse caso, considere as seguintes afirmações: 
 

I 
O uso de beta-2 agonistas pela paciente não contra-indica o uso dessa 
medicação na emergência, situação na qual se prevê o uso de doses repetidas e
elevadas até que ocorra resposta clínica ou surjam efeitos colaterais. 

II 
A exacerbação da asma, nesse caso, deve-se provavelmente a uma infecção 
respiratória viral e à falta de uso de um corticóide inalado, importante na 
prevenção das exacerbações. 

III 
O brometo de ipratrópio deve ser utilizado na paciente, visto que estudos 
controlados têm demonstrado a vantagem considerável de seu uso precoce 
associado a beta-2 agonistas em crises graves. 

IV 

O médico que atende a essa paciente não deve optar por administrar aminofilina 
precocemente, visto que os benefícios adicionais dessa substância aos beta-2 
agonistas, em situações como essa, são duvidosos e apresentam riscos de 
paraefeitos significativos. 

Estão corretas as afirmações: 

A) II, III e IV, apenas 

B) I, II e IV, apenas 

C) I, II, III e IV  

D) II e IV, apenas 
 

 
40. O tratamento de escolha da crise aguda, do período intercrises e da fase crônica da 

gota é feito com: 

A) antiinflamatórios não-hormonais, probenecide e alopurinol 

B) colchicina, prednisona e alopurinol 

C) colchicina, alopurinol e probenecide 

D) antiinflamatórios não-hormonais, colchicina e alopurinol  
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