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Gast ro ente ro log ia           01  a  50   
 

 

01. A doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal com possibilidade de acometimento 
de todo o trato gastrointestinal, mas principalmente, tem preferência pelo intestino delgado 
em 80% dos casos, atingindo, especialmente, o íleo terminal. Pode apresentar manifestações 
extraintestinais que podem estar relacionadas ou não à atividade da doença. Um paciente 
que se encontra na fase aguda da doença intestinal pode apresentar concomitantemente  

A) Espondilite anquilosante. 

B) Episclerite. 

C) Hepatite autoimune. 

D) Colangite esclerosante primária. 
 
02. Segundo o Consenso Europeu de 2013 sobre endoscopia , diante de um quadro suspeito da 

doença inflamatória intestinal (DII), a ileocolonoscopia com biopsias seriadas é o exame de 
escolha para estabelecer o diagnóstico e avaliar  a extensão da doença. Um dos achados 
colonoscópicos da Retocolite Ulcerativa é 

A) a presença de áreas com ulcerações e friabilidade intercaladas com mucosa de aspecto 
normal. 

B) a perda do padrão vascular com edema e enantema da mucosa, pseudopólipos.  

C) a existência de úlceras aftóides ou extensas longitudinais, estreladas e serpinginosas . 

D) o aspecto da mucosa em “pedras de calçamento” (cobbestones) decorrentes do edema 
intenso permeado por ulcerações. 

 
03. Os distúrbios funcionais gastrointestinais, grupo de doenças mais frequentes da 

Gastroenterologia, caracterizam-se por alterações nas interações no eixo “gut – brain.” Ao 
longo de décadas, o diagnóstico baseia-se no uso de critérios específicos elaborados pela 
Rome Foundation, tendo sido mais recentemente apresentado o Roma IV, em maio de 2016. 
Dentre os quadros gastroduodenais, encontra-se a dispepsia funcional. O paciente portador 
dessa categoria de doença funcional apresenta  

A) saciedade precoce. 

B) vômitos pós-alimentares. 

C) eructações frequentes. 

D) pirose retroesternal. 
 
04. A síndrome do intestino irritável (SII) é uma desordem gastrointestinal funcional caracterizada 

por dor, desconforto abdominal e alterações do hábito intestinal. Sensações de inchaço, 
distensão e defecação desordenada são características geralmente associadas à SII. Sobre 
essa patologia é correto afirmar: 

A) a hipersensibilidade visceral é geralmente aceita como relevante para a SII . 

B) o risco de desenvolvimento do câncer de cólon é bem definido para os portadores de SII . 

C) p uso de antibióticos, principalmente, para tratar infecção intestinal , previne o surgimento 
da SII. 

D) os distúrbios psicológicos e psiquiátricos são os principais f atores desencadeantes da SII.  
 
05. Alguns portadores de doença inflamatória intestinal podem apresentar colites com fenômenos 

mistos de retocolite ulcerativa e doença de Crohn (colite não classificada ou indeterminada).  
 

Considere: 
ASCA = Anticorpos anti- Saccharomyces cerevisiae  

p-ANCA = Anti-citoplasma de neutrófilos em padrão periférico  
 

Nestes casos, o padrão sorológico mais sugestivo de colite de Crohn é  

A) ASCA (-) e p-ANCA (-).  C) ASCA (+) e p-ANCA (+). 

B) ASCA (-) e p-ANCA (+).  D) ASCA (+) e p-ANCA (-). 
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06. A pancreatite aguda é uma inflamação pancreática que pode determinar síndrome de 

resposta inflamatória sistêmica acarretando significativa morbidade e mortalidade em 20% 
dos pacientes. A hipertrigliceridemia é responsável por cerca de 1% a 4% dos casos, sendo a 
terceira causa mais comum da doença. Em pacientes que apresentam pancreatite aguda por 
hipertrigliceridemia,  

A) os níveis de triglicerídeos acima de 1.000 mg/dL são suficientes para provocar pancreati te. 

B) a etiologia da pancreatite pode ser confirmada sem necessidade de nova aferição dos 
triglicerídeos, se a dosagem estiver entre 300 mg/dL e 1.000 mg/dL  

C) a dosagem da amilase é essencial, visto que comumente a lipase e a tomografia não 
mostrarão alterações. 

D) o tratamento da dislipidemia não previne novos episódios de pancreatite aguda.  
 
 
07. A gastrite atrófica auto-imune é uma doença hereditária autossômica dominante e não há 

tratamento específico para ela. Na maioria dos casos não ocorre manifestação clínica, porém 
alguns pacientes podem apresentar epigastralgia e náuseas. Na presença de astenia, um 
paciente portador de gastrite atrófica deverá apresentar  

A) anemia megaloblástica associada à hipocloridria.  

B) anemia ferropriva associada à hipocloridria.  

C) anemia hemolítica associada à hipergastrinemia.  

D) anemia megaloblástica associada à hipogastrinemia.  
 
 
08. Um paciente de cinquenta e seis anos de idade, com história de impactação  alimentar de 

repetição, e com o último episódio em curso há cerca de cinco horas, foi admitido no serviço 
de urgência de um hospital. Esse paciente teve um corpo estranho retirado por via 
endoscópica. Na revisão endoscópica, após o procedimento, observou -se que o órgão 
apresentava calibre normal e resistência na transposição da cárdia. Nesse caso clínico , 

A) deve-se evitar o uso de nitratos antes da realização da miotomia cirúrgica ou endoscópica.  

B) deve-se solicitar uma sorologia para doença de Chagas.  

C) não há indicação para realização de esofagograma com bário pelo risco de 
broncoaspiração. 

D) não há aumento do calibre do órgão na endoscopia, estando descartada a possibilidade de 
acalasia. 

 
 
09. Paciente jovem procura o pronto-socorro por ter apresentado um episódio de melena. Ao 

exame físico, encontra-se normotenso e com frequência cardíaca de 90 batimentos/min. Seu 
hematócrito está normal e a endoscopia digestiva alta mostrou lesão ulcerada em parede 
anterior do bulbo duodenal, medindo 0,8cm de diâmetro e com discretas manchas 
acastanhadas aderidas ao fundo. A conduta para esse paciente deve incluir  

A) alta hospitalar para controle ambulatorial e prescrição de inibidor de bomba de prótons 
(IBP) por via oral. 

B) internação hospitalar em unidade intermediária para observação e controle hemodinâmico.  

C) administração de IBP endovenoso por 72 horas e, depois, alta hospitalar em uso de IBP 
por via oral. 

D) indicação de terapia hemostática endoscópica e manutenção do paciente internado em 
enfermaria para observação. 
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10. Segundo dados do INCA (Instituto Nacional de Câncer), o câncer colorretal  é o terceiro mais 
frequente entre os homens, logo após do câncer de próstata e de pulmão, e o segundo mais 
incidente nas mulheres, perdendo apenas para o câncer de mama. Trata -se de uma neoplasia 
maligna muitas vezes silenciosa, causando sintomas, em gera l, apenas em estágios mais 
avançados. Sobre o câncer de cólon é correto afirmar que 

A) o risco de desenvolvimento dessa neoplasia pode ser duas vezes maior em indivíduos que 
consomem bebidas alcoólicas em excesso, o mesmo não ocorrendo quando se trata de 
exposição ao cigarro. 

B) a história familiar positiva para essa neoplasia, idade inferior a cinquenta anos, história 
pessoal de pólipos hiperplásicos e obesidade são fatores de risco elevado para câncer de 
cólon. 

C) a pesquisa de sangue oculto nas fezes fornece vários resultados falso-negativos devido à 
presença de pólipos pequenos que não sangram ou de pólipos de cólon maiores com 
sangramento intermitente. 

D) o antígeno carcinoembrionário (CEA) é usado para diagnosticar o câncer colorretal, para 
prever o prognóstico e para o acompanhamento, durante e após o tratamento.  

 
11. O diagnóstico de câncer gástrico inicia-se pela Endoscopia Digestiva Alta, que permite a 

caracterização da lesão, a realização de biópsia e o planejamento da cirurgia. A 
apresentação macroscópica do câncer gástrico avançado é bastante variável. A classificação 
de Borrmann é a mais utilizada entre os endoscopistas. Uma lesão polipoide ou vegetante, 
bem delimitada é classificada como  

A) Borrmann III.    C) Borrmann I. 

B) Borrmann IV.    D) Borrmann II. 
 
12. Nas últimas duas décadas, foi observada redução importante na mortalidade associada ao 

primeiro sangramento varicoso, que vem sendo atribuída à melhoria na assistência ao 
paciente cirrótico e à abordagem multidisciplinar do paciente com hemorragia digestiva alta 
varicosa (HDAV). No entanto, tendo em vista a frequência e o mau prognóstico relacionado 
ao sangramento digestivo em pacientes com hipertensão portal (HP), a Sociedade Brasileira 
de Hepatologia (SBH) se propôs a organizar uma reunião de consenso sobre esse tema, em 
2009. De acordo com as considerações do I Consenso Brasileiro de Hemorragia Digestiva 
Alta Varicosa,  

A) os pacientes cirróticos com hemorragia digestiva alta varicosa devem receber plasma 
fresco antes da ligadura elástica de varizes esofágicas . 

B) o rastreamento de varizes de esôfago deve ser realizado em todo paciente cirrótico no 
momento do diagnóstico, independentemente do grau de comprometimento da função 
hepática. 

C) a ligadura elástica de varizes esofágicas sem uso de betabloqueadores não selet ivos vem 
sendo a melhor alternativa terapêutica para profilaxia secundária de sangramento varicoso 
em cirróticos. 

D) a hemorragia digestiva alta é emergência médica e, portanto, nesses casos, a endoscopia 
digestiva alta com intenção terapêutica deve ser instituída antes da ressuscitação 
volêmica. 

 
13. O comprometimento do trato gastrointestinal (TGI) constitui uma das mais comuns e 

debilitantes consequências da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida e afeta de 50 a 100% 
dos casos.  As esofagites infecciosas podem acometer o órgão levando a sintomas como 
disfagia e dor retroesternal, quadros que podem progredir com o agravamento do estado 
nutricional e o aumento da morbimortalidade das doenças associadas a essa patologia. Sobre 
as doenças do esôfago associados à infecção por HIV, é correto afirmar: 

A) a monilíase esofágica grau I (classificação de Kodsi) caracteriza -se pela presença de 
placas brancas elevadas maiores que 2 mm, com hiperemia, sem edema ou ulceração . 

B) o diagnóstico definitivo de esofagite herpética é feito através da realização de endoscopia 
com biópsias dos centros das úlceras para estudo histológico e de cultura . 

C) o aspecto macroscópico característico de lesão por citomegalovírus no esôfago é de 
úlceras múltiplas lineares ou longitudinais, profundas em esôfago distal.  

D) a causa mais comum de esofagite viral  é a lesão pelo Herpes Simplex, estando presente 
em até 45% das lesões ulceradas detectadas na endoscopia digestiva alta . 
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14. A Helicobacter pylori (H. pylori) é responsável pela mais prevalente infecção dos seres  
humanos. Aproximadamente metade da população mundial é portadora dessa bactéria e, no 
Brasil, a prevalência da infecção é de aproximadamente 60%. De acordo com o 3.º Consenso 
Brasileiro de Helicobacter pylori,  

A) A erradicação dessa bactéria é indicada para todos os pacientes portadores de Doença do 
Refluxo Gastroesofágico. 

B) O tratamento para a erradicação do Helicobacter pylori não é indicado para pacientes com 
dispepsia funcional. 

C) O controle de erradicação do Helicobacter pylori deve ser feito imediatamente após o 
término do tratamento específico.  

D) A presença dessa bactéria no estômago é o fator de risco mais relevante para 
adenocarcinoma gástrico e linfoma MALT. 

 
15. Paciente do sexo masculino, 60 anos de idade, portador de hepatopatia crônica pelo vírus C 

da hepatite, genótipo 1b, tratado com interferon peguilado e ribavirina há cinco anos, sem 
resposta virológica. Na época, tinha uma biópsia hepática com METAVIR A3 F4. Em 
seguimento ambulatorial, apresenta nódulo hepático de 03 cm, hipercaptante de contraste na 
fase arterial e com washout na fase tardia da tomografia computadorizada que também 
demonstrava esplenomegalia. Apresentava, em exames laboratoriais, alfafetoproteína de 
50ng/mL e plaquetopenia de 90.00/mm³. A conduta mais indicada para esse caso é:  

A) fazer biopsia para confirmar o carcinoma hepatocelular e, em caso de confirmação, indicar 
o transplante hepático. 

B) caracterizar como carcinoma hepatocelular e indicar quimioembolização transarterial 
(TACE). 

C) caracterizar como carcinoma hepatocelular e avaliar para transplante hepático, 
considerando o estado clínico global do paciente.  

D) fazer biopsia para confirmar o carcinoma hepatocelular e, em caso de confirmação, optar 
pela ressecção cirúrgica curativa.  

 

16. A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) é consequência da falência das barreiras 
antirrefluxo em proteger a mucosa esofágica do conteúdo ácido do suco gástrico refluído. 
Com relação a esse tema, é correto afirmar que 

A) a erradicação da Helicobacter pylori é contraindicada em pacientes portadores de DRGE 
que estão em uso prolongado de inibidores da bomba de prótons como terapia de 
manutenção. 

B) o diagnóstico de DRGE é feito essencialmente através da videoendoscopia digestiva alta, 
pois os sintomas clássicos de pirose e regurgitação ácida não são suficientes para indicar 
a terapêutica apropriada. 

C) os mecanismos fisiopatológicos da DRGE envolvem a hipotonia de esfíncter esofagiano 
superior e falhas no clearance esofágico do conteúdo ácido.  

D) as modificações do estilo de vida mais relevantes na melhora dos sintomas da doença da 
DRGE são a elevação da cabeceira da cama e a perda de peso . 

 

17. Paciente idoso foi internado na enfermaria de clínica médica, há 20 dias, devido à 
pneumonia. Vem fazendo uso de Ceftriaxona desde a admissão e , há 1 semana, evolui com 
diarreia intensa, aquosa, algumas vezes sanguinolentas, cerca de 15 evacuações por dia.  
Diante desse quadro clínico, solicitou-se parecer do residente da gastroenterologia. O 
tratamento proposto nesse caso foi  

A) hidrocortisona.     B) mesalazina.     C) metronidazol.        D) ciprofloxacina. 
 
18. Segundo o último guideline elaborado pelo American College of Gastroenterology, o rastreio 

do esôfago de Barrett deve ser realizado em pacientes  com sintomas crônicos (> 5 anos) e / 
ou freqüentes (semanais ou mais) de refluxo gastroesofágico (azia ou regurgitação  de ácido) 
e dois ou mais fatores de risco para esôfago de Barrett ou adenocarcinoma esofágico. Um 
dos fatores de risco inclui  

A) idade> 50 anos.   C) sexo feminino. 

B) raça negra.    D) consumo de álcool. 
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19. A constipação intestinal crônica é doença comum e uma das queixas mais frequentes nos 
consultórios médicos, atingindo principalmente a população feminina.  No que diz respeito a 
essa condição clínica, 

A) os exames de defecografia e manometria anorretal são úteis para avaliar a fisiologia 
anorretal e auxiliar no manejo de pacientes portadores de constipação refratária . 

B) a realização de colonoscopia e de exames laboratoriais de rotina, previamente à terapia 
por dieta e medicamentos, deve ser indicada para todos os portadores de constipação. 

C) o consenso Roma IV define constipação intestinal pela presença de evacuações uma vez a 
cada quatro dias, por pelo menos um mês, em um período de doze meses. 

D) o tratamento da constipação intestinal deve ser feito com laxantes irritantes e com fibras 
suplementares que promovem aumento do débito fecal devido a sua capacidade de reter 
água.  

 
20. Os inibidores de bomba de prótons (IBP) constituem a principal opção na terapia 

medicamentosa para as doenças pépticas, afecções com elevada prevalência na população. 
Entretanto, para além das situações em que os IBP constituem indicação formal, eles têm 
sido prescritos indiscriminada e, algumas vezes, inapropriadamente. Sobre essa classe 
medicamentosa, é correto afirmar: 

A) os IBPs são contraindicados em pacientes com fraturas recentes de quadril.  

B) os IBPs aumentam a eficácia da antibioticoterapia voltada ao combate do Helicobacter pylori.  

C) os IBPs são classificados como medicamentos classe D em gestantes. 

D) os IBPs podem provocar má absorção de vitamina B12 e ferro. 
 
21. Apesar dos grandes avanços tecnológicos e da melhoria dos índices de desenvolvimento 

humano da população mundial, ainda há números alarmantes de indivíduos infectados por 
parasitas intestinais. No contexto das enteroparasitoses, observa -se que 

A) a dispepsia é um sintoma associado bastante frequente apenas em pacientes que residem 
em regiões não saneadas ou com higiene precária.  

B) a maioria dos infectados é sintomática, entretanto sem manifestação de gravidade ou 
possibilidade de cronicidade. 

C) a sintomatologia é sempre bem específica, o que facilita bastante o seu diagnóstico e o 
tratamento adequados. 

D) a investigação é mandatória em pacientes imunodeprimidos, como pacientes em 
quimioterapia e transplantados, e desnutridos.  

 
22. A pancreatite crônica é a principal causa de insuficiência exócrina do pâncreas em adultos no 

mundo ocidental e tem no etilismo crônico seu principal fator de risco. Em relação a o 
tratamento dessa doença, a II Diretriz Brasileira em Pancreatite Crônica recomenda: 

A) utilizar enzimas pancreáticas, em forma de minimicroesferas acidorresistentes, que atinjam 
o duodeno, no qual, em pH < 5, promoverão uma adequada digestão.  

B) iniciar, precocemente, a reposição enzimática quando a desnutrição de micro e 
macronutrientes se f izer evidente, mesmo na ausência de Esteatorreia. 

C) prescrever dietas hipolipídicas, pois a presença de gordura na dieta dificulta a ação da 
enzima administrada. 

D) avaliar a possibilidade de supercrescimento bacteriano ou de enteroparasitoses em 
pacientes não responsivos que persistem com diarreia e/ou esteatorreia. 

 
23. Um paciente do sexo masculino, 50 anos, caucasiano, vem com quadro de diarreia crônica 

aquosa há seis meses, associada a dor abdominal, perda ponderal e artralgia . A tomografia 
computadorizada do abdome, a endoscopia digestiva alta e a colonoscopia foram normais. A 
biopsia da segunda porção do duodeno evidenciou presença de material PAS (ácido 
periódico-de Schiff) positivo e atrofia vilosa. Diante desse quadro, a p rincipal hipótese 
diagnóstica é 

A) Doença de Whipple.    C) Intolerância à lactose. 

B) Strongiloidíase.    D) Vipoma. 
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24. O câncer de esôfago é uma afecção frequente com alta morbimortalidade  em no nosso meio. 
Os tipos histológicos dessa neoplasia são carcinoma epidermoide e o adenocarcinoma. São 
fatores de risco para o desenvolvimento do carcinoma epidermoide: 

A) esôfago de Barrett, tabagismo e obesidade. 

B) esôfago de Barrett, etilismo e obesidade. 

C) tilose palmar e plantar, etilismo e tabagismo. 

D) bifosfonados orais, antiinflamatório não hormonal e etilismo. 
 
25. O teste de Schilling está entre as opções de métodos diagnósticos para a investigação de 

síndromes disabsortivas. Esse exame 

A) permite avaliação da função mucosa do intestino delgado proximal e diferenciação da 
síndrome de má absorção decorrente de insuficiência pancreática exócrina.  

B) é solicitado para dosar a quantidade de gordura presente nas fezes acumuladas em 72 h.  

C) é útil para avaliar a existência ou não de má absorção intestinal de vitamina B12 e 
determinar sua causa quando realizado em mais de uma etapa.  

D) baseia‐se na liberação de gás carbônico após catabolismo da xilose por Gram ‐negativos 
entéricos, evidenciando supercrescimento bacteriano. 

    
26. As lesões císticas pancreáticas são formações cuja prevalência é variável de série para série 

e que dificultam o diagnóstico diferencial. Dentre as lesões císticas pancreáticas , as que 
podem ser classificadas como neoplásicas são: 

A) cisto de retenção e harmatoma cístico.  

B) harmatoma cístico e cistoadenoma seroso.  

C) cistoadenoma seroso e cistoadenoma mucinoso.  

D) cistoadenoma mucinoso e pseudocisto.  

 
27. Homem de 50 anos de idade, em investigação de dor abdominal crônica e perda ponderal, 

iniciou, há cerca de um mês, icterícia de caráter flutuante e, nesta semana, observou melena. 
A principal hipótese diagnóstica para esse paciente é  

A) colangiocarcinoma.    C) neoplasia de duodeno. 

B) tumor de cabeça de pâncreas.   D) carcinoma de papila de Vater.  

 
28. Uma mulher de 78 anos de idade, coronariopata e portadora de marcapasso definitivo, 

procura a unidade de pronto atendimento porque está apresentando dor em quadrante 
superior direito do abdome, sem febre ou calafrios, há cerca de três horas. Foi medicada e 
submetida a exames que demonstraram elevação dos níveis de bilirrubina (BT= 4,2 mg/dL; 
BD= 3,1 mg/dL) e de fosfatase alcalina (300 UI/L - Referência= até 120 UI), além da AST (155 
UI/L) e ALT (185 UI/L). A ultrassonografia abdominal não revelou presença de cálculos na 
vesícula, mas demonstrou dilatação do colédoco, embora sem cálculo visível. A paciente foi 
internada e no dia seguinte, novos exames foram realizados, mostrando aumento da 
bilirrubina (BT= 5,4mg/dL; BD= 4,2mg/dL) e da  fosfatase alcalina (420 UI/L). A próxima 
conduta a ser tomada é a realização de 

A) colecistectomia com colangiografia intraoperatória.  

B) colangiopancreatografia retrógrada endoscópica.  

C) tomografia computadorizada de abdome. 

D) colangiorressonância nuclear magnética.  
 
29. O tumor de Klatskin é um adenocarcinoma biliar encontrado geralmente em pacientes mais 

idosos e está associado à icterícia indolor, perda de peso e colangite. Es se tumor apresenta 
como característica 

A) acometimento periampular.    C) flutuação dos níveis de bilirrubinas . 

B) sinal de Courvoisier-Terrier.    D) vesícula sem bile em seu interior . 
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30. Após doação de sangue, paciente de 40 anos de idade é notificado por ter apresentado o 
seguinte perfil sorológico: HBsAg (+), Anti-HBS (-), anti-HBc total (+), HBeAg (-) e Anti_HBe (+). 
Sobre esse caso, é correto afirmar que 

A) a determinação do HBV-DNA deve ser realizada para investigação de mutante pré-core. 

B) a doença apresenta-se em sua fase replicante e o tratamento deve ser indicado de 
imediato. 

C) a genotipagem é fundamental para a definição da conduta a ser adotada. 

D) o paciente apresenta hepatite B curada e não necessita de tratamento específico.  
 
31. O vírus da hepatite B é um vírus de DNA composto parcialmente por dupla hélice e 

parcialmente por hélice única que replica por meio da transcrição reversa por um RNA 
intermediário. Essa característica torna esse vírus dez vezes mais susceptível a mutações do 
que os outros DNA-vírus. Acerca das mutações do HBV, é correto afirmar: 

A) não tem significado clínico, especialmente no que diz respeito ao tratamento, e se trata de 
condição rara. 

B) não apresentam produção do HBcAg (hepatitis B core antingen), especialmente os 
mutantes pré-core. 

C) os níveis das transaminases e do HBV-DNA têm maior probabilidade de flutuação nessa 
condição. 

D) a taxa de replicação viral é bem mais alta em relação a que ocorre na infecção pelo vírus 
selvagem. 

 
32. A dengue é uma arbovirose que pode se apresentar em formas clínicas atípicas . Dentre 

estas, têm destaque as alterações hepáticas. O quadro clínico do fígado na infecção pelo 
vírus da dengue caracteriza-se por 

A) grande elevação de enzimas hepáticas, com valores dez vezes acima do limite superior da 
normalidade. 

B) hepatomegalia dolorosa como principal sintoma, estando relacionada à forma hemorrágica 
da doença. 

C) grande chance de evolução desfavorável, com risco de hepatite fulminante na maioria dos 
casos. 

D) elevação de enzimas canaliculares, evidenciando o importante fator colestático 
desenvolvido por essa infecção. 

 
33. A hepatite C representa um significativo impacto à saúde pública, em decorrência da 

progressão da doença e suas complicações. No âmbito do SUS já existe, desde 2015, uma 
estratégia custo-efetiva para o tratamento dessa doença, com novas opções terapêuticas, 
acesso flexibilizado, menores índices de efeitos adversos e maior expectativa de cur a. São 
indicações para tratamento da hepatite C, considerando o novo PCDT:  

A) pacientes com evidências clínicas ou ecográficas de cirrose hepática, confirmados por um 
método diagnóstico não invasivo como elastografia ou APRI/FIB4.  

B) pacientes monoinfectados pelo HCV com METAVIR ≥ F2 , verificado por biópsia hepática 
ou elastografia hepática. 

C) pacientes do sexo feminino, em idade fértil, que expressem desejo de engravidar, 
independente do grau de fibrose.  

D) pacientes coinfectados pelo HIV com METAVIR F3-F4 verificado por biópsia hepática, 
elastografia ou APRI/FIB4. 

 
34. A hepatite autoimune (HAI) é doença necroinflamatória crônica do fígado cujos agentes  

desencadeantes ainda não estão estabelecidos. A fisiopatogenia da doença é pouco 
conhecida. Provavelmente decorre da interação entre predisposição genética e agente 
desencadeador externo (infecciosos, drogas ou toxinas). Em um cenário de hepatite auto-
imune, encontram-se: 

A) ductopenia interlobular, pessoas do sexo feminino e anticorpo antimitocondrial positivo. 

B) hepatite de interface, hepatócitos em vidro fosco e transaminases flutuantes.  

C) hepatite de interface, hipergamaglobulinemia e anti -músculo liso positivo. 

D) fibrose ductal em “casca de cebola”, prurido e p -ANCA positivo. 
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35. Mulher de 45 anos de idade, ao realizar uma ultrassonografia abdominal para investigação de 
dor em fossa ilíaca esquerda, é notificada da presença de um cisto em lobo esquerdo do 
fígado, medindo cerca de 3,5 cm,. O cisto não tem septos ou ecos internos. Não há r elato de 
febre ou dor em hipocôndrio direito. A conduta para essa paciente é  

A) observação apenas.     

B) aspiração percutânea. 

C) esclerose da cavidade do cisto.  

D) ressecção cirúrgica. 
 
36. As síndromes de superposição são distúrbios hepáticos crônicos em que há mistura de 

características clínicas e sorológicas das doenças hepáticas imunomediadas.  Quanto ao 
tratamento do paciente com síndrome de superposição entre hepatite auto -imune (HAI) e 
colangite biliar primária (CBP), 

A) o corticosteroide deve ser o indicado isoladamente, independente da forma de 
apresentação da síndrome. 

B) a escolha do medicamento deve respeitar o componente predominante da síndrome.  

C) o ácido ursadesoxicólico deve ser o indicado, na dose de 13 a 15 mg/Kg/dia, dividido em 
duas a três vezes ao dia. 

D) a azatioprina (1-2mg/Kg/dia) associada ao corticosteroide (40 a 60mg)  é o esquema de 
eleição. 

 
37. A cirrose hepática é a principal causa de ascite, sendo responsável por cerca de 80% dos 

casos. Com relação à cirrose e à ascite, é correto afirmar: 

A) a encefalopatia hepática e o sangramento por varizes são complicações mais frequentes 
do que a ascite, levando a mais hospitalizações.  

B) a mortalidade do paciente cirrótico aumenta muito, chegando a aproximadamente 20% no 
primeiro ano e 50% em cinco anos, após o desenvolvimento de ascite. 

C) a presença de ascite é um fator de mau prognóstico importante, principalmente quando há 
hipernatremia associada. 

D) a ascite só surge num paciente cirrótico após um quadro de hemorragia digestiva alta.  
 
38. Um paciente de 50 anos de idade, com cirrose e ascite, está aumentando de peso, cerca de 

500g ao dia, a despeito do uso de espironolactona 100 mg e furosemida 40 mg, diariamente. 
O nível sérico de sódio é de 129 mEq/L, potássio de 3,7 mEq/L e creatinina de 1,5 mg/dL. O 
nível de sódio urinário nas 24h é de 12 mEq. A conduta mais adeq uada para esse paciente é 

A) associar paracentese de alívio.  

B) aumentar espironolactona para 200mg/dia.  

C) aumentar Furosemida para 80mg/dia.  

D) reforçar a importância de uma dieta restrita de sódio em 88 mEq (2g/dia) ao dia.  
 
39. Uma paciente de 65 anos de idade, portadora de cirrose hepática pelo vírus C, Child -Pugh C, 

com ascite tensa de difícil controle, queixa-se de plenitude pós-prandial e dispneia aos 
esforços. Uma paracentese de alívio foi realizada. A análise do líquido ascítico evidenciou 
contagem de polimorfonucleares superior a 250 células/mm³, permitindo o diagnóstico de 
peritonite bacteriana espontânea (PBE). A fim de evitar a síndrome hepatorrenal nessa 
paciente, 

A) deve-se administrar albumina na dose de 1,5mg/Kg, no momento do diagnóstico, e de  
1,0mg/Kg no terceiro dia, somente se a albumina do líquido ascítico for inferior a 1,0mg/dL.  

B) deve-se prescrever Norfloxacino na dose de 400 mg/dia,  após a resolução do quadro de 
PBE. 

C) deve-se administrar albumina na dose de 1,5mg/Kg, no momento do diagnóstico, e de 1,0 
mg/Kg no terceiro dia. 

D) deve-se prescrever Norfloxacino na dose de 400mg/dia, após a resolução do quadro de 
PBE, somente se a albumina do líquido ascítico for inferior a 1,0mg/dL.  
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40. A síndrome hepatorrenal (SHR) é uma possível complicação da cirrose hepática e denota um 
prognóstico muito ruim. Acerca das apresentações clínicas dessa síndrome, considere as 
seguinte afirmativas: 
 

I A SHR tipo I é de instalação lenta e tem pior prognóstico.  

II 
A SHR tipo I, com frequência, é acompanhada de um fator precipitante, como 
infecções bacterianas, hemorragia digestiva e procedimentos cirúrgicos.  

III 
A SHR tipo II é caracterizada por aumento na creatinina em duas vezes elevando o 
valor basal para níveis acima de 2,5mg/dL em duas semanas. 

IV 
A SHR tipo II é a mais comum, apresenta prognóstico melhor em relação  à do tipo I, e 
é associada a ascite refratária.  

 

Em relação ao exposto, estão corretas as afirmativas , 

A) I e III. 

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) II e IV. 

 
41. Mulher de 40 anos de idade, portadora de cirrose hepática e hipertensão portal (HP), com 

história prévia de sangramento digestório, realizou uma endoscopia digestiva alta (EDA) para 
avaliação de varizes esofágicas. A EDA evidenciou quatro cordões varicosos de médio 
calibre, com presença de sinais da cor vermelha ( red spots). Para essa paciente, como 
profilaxia secundária do sangramento, está indicado 

A) o uso de betabloqueadores não seletivos associados à ligadura elástica.  

B) o uso da ligadura elástica, e não o uso de betabloqueadores não seletivos. 

C) o uso de betabloqueadores não seletivos , e não o uso de ligadura elástica.  

D) o uso de betabloqueadores não seletivos ou a ligadura elástica.  
 
42. Mulher de 40 anos de idade, portadora de Diabetes mellitus tipo 02 e hipertrigl iceridemia, tem 

elevação de aminotrasnferases há mais de dois anos. Suas sorologias para hepatites virais 
são negativas e sua ultrassonografia de abdome revela aumento de ecogenicidade hepática. 
O achado histológico mais provável na análise de um espécime de biópsia hepática dessa 
paciente é 

A) colangite destrutiva não supurativa.  

B) hepatite de interface com infiltrado linfoplasmocitário.  

C) glóbulos periportais diástase resistentes PAS positivo.  

D) fibrose perissinusoidal e corpos hialinos de Mallory.  
 
43. A hemocromatose hereditária é uma doença sistêmica decorrente da sobrecarga de ferro, de 

natureza genética, em razão de mutações em genes que regulam o aporte de ferro ao 
organismo. Quanto ao tratamento dessa patologia, considere as seguintes condições: 
 

I Pacientes com ferritina > 1000mg/L, mesmo que assintomáticos.  

II Pacientes sintomáticos ou com evidências de acometimento orgânico.  

III Todos os pacientes com diagnóstico genético firmado, mesmo que assintomáticos.  
 

 A flebotomia terapêutica está indicada na(s) condições(ões): 

A) I e III.  

B) II, apenas. 

C) I e II. 

D) III, apenas. 
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44. A doença de Wilson é um distúrbio autossômico recessivo da excreção do cobre, resultando 
no acúmulo sistêmico desse metal no fígado e no cérebro. Com relação à indicação de 
transplante hepático para essa doença, a mais frequente e que tem melhor resposta é  quando 
o paciente apresenta 

A) manifestação psiquiátrica. 

B) hepatite fulminante-símile. 

C) manifestação neurológica.  

D) carcinoma hepatocelular. 
 
45. Durante a gravidez, ocorrem alterações hormonais que influenciam as funções de síntese, 

metabolismo e excreção do fígado. Estima-se que 3% das gestações possam se associar a 
algum tipo de acometimento do fígado, sendo a colestase intra -hepática uma dessas 
condições. Com relação a essa condição, considere as seguintes afirmativas:  
 

I 
Caracteriza-se laboratorialmente por grandes elevações de enzimas canaliculares 
(Fosfatase alcalina e gama-GT) e transaminases normais. 

II O prurido ocorre, na maioria das vezes, sem a presença de icterícia.  

III 
O tratamento é a interrupção da gravidez, pois o ácido ursadesoxicólico não é seguro 
para o feto. 

IV 
Pode haver recidiva da colestase em gestações posteriores ou com o uso de 
anticoncepcional oral.  

 

Em relação ao exposto, estão corretas as afirmativas  

A) I e III.    

B) II e IV. 

C) II e III. 

D) I e IV. 

 
46. Um homem de 70 anos de idade, com insuficiência cardíaca congestiva e falência 

respiratória, apresenta parada cardiorrespiratória, mas é reanimado em três minutos, com 
sucesso. Na manhã seguinte, ele apresenta enzimas hepáticas bastante elevadas (AST de 
13.000 U/L e ALT de 9.000 U/L). Seu INR e LDH também estão aumentados. A conduta 
indicada para esse paciente é 

A) fazer pulsoterapia com corticoide.  

B) administrar N-acetilcisteína. 

C) iniciar anticoagulação. 

D) prover tratamento de suporte da condição de base. 
 
47. A esquistossomose é uma doença infecciosa parasitária granulomatosa causada por espécies 

de Schistosoma, sendo o S. mansoni a espécie endêmica em regiões do Brasil. Considerando 
as manifestações clínicas da esquistossomose, leia as afirmativas a baixo: 
 

I As manifestações agudas são a dermatite e a febre de Katayama.  

II A complicação pulmonar evolui para hipertensão pulmonar e cor pulmonale. 

III 
A complicação pulmonar ocorre em cerca de 90% dos casos na forma 
hepatoesplência. 

IV O surgimento de ascite ocorre de forma precoce na forma hepatoesplênica.  
 

Considerando o exposto, são corretas as afirmativas  

A) I e III. 

B) III e IV. 

C) I e II. 

D) II e IV. 
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48. A desnutrição proteico-calórica afeta quase todos os sistemas orgânicos,  inclusive o trato 
gastrointestinal dos pacientes malnutridos. A anormalidade encontrada no trato 
gastrointestinal desses pacientes é 

A) aumento do volume das secreções gastrointestinais.  

B) aumento das vilosidades intestinais.  

C) aumento do volume de bile. 

D) aumento do número de bactérias no intestino delgado.  
 
49. A doença de Chagas, decorrente da infecção pelo Trypanosoma cruzi, pode determinar grave 

comprometimento do coração e/ou de órgãos do tubo digestivo, principalmente do esôfago e 
do cólon. Com relação à esofagopatia causada por essa patologia , é correto afirmar: 

A) a esofagectomia é o tratamento de eleição em todos os casos, independente da evolução.  

B) a manometria esofágica é indispensável para o diagnóstico definitivo da doença..  

C) o exame endoscópico é considerado dispensável para complementação diagnóstica.  

D) a instalação da disfagia é gradual ou intermitente e precede a dilatação do órgão.  
 
50. Um paciente de 80 anos de idade, internado há duas semanas na unidade de terapia 

intensiva devido a sepse de origem pulmonar, necessitando de suporte ventilatório invasivo e 
uso de doses crescentes de drogas vasoativas, para controle hemodinâmico, apresent a piora 
nas últimas 24 horas. Seu leucograma apresenta desvio à esquerda, a PCR se eleva e 
surgem fezes pastosas com presença de sangue. Uma tomografia computadorizada do 
abdome é realizada e mostra espessamento heterogêneo das paredes intestinais, sem 
evidência de pneumoperitônio. Considerando o quadro descrito , a principal hipótese é 

A) isquemia mesentérica não oclusiva.  

B) colite infecciosa. 

C) colecistite alitiásica. 

D) íleo paralítico secundário a sepse.  
 

 

 


