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A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito.  
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Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado para isso.  

2 
Este Caderno contém 50 questões, sendo 25 de Cirurgia Geral e 25 de Clínica 

Médica. 

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

6 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para 

efeito de avaliação. 

7 A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material 

transparente, de tinta na cor preta. 

8 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder as questões e preencher a 

Folha de Respostas. 

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

10 Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e 

este Caderno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Ci ru rg ia  Ge ra l  e  C l ín ica  Méd ica        01  a  50   
 

 
 

01. No tratamento do paciente vítima de acidente automobilístico, é essencial o conhecimento do 

mecanismo do trauma para o diagnóstico correto das lesões. Isto posto, considere os itens 

abaixo, que contém correspondências entre o mecanismo do trauma e a lesão ocasionada.  
 

I Impacto frontal – rompimento traumático da aorta 

II Impacto lateral – ruptura diafragmática 

III Impacto traseiro – luxação posterior do quadril  

IV Ejeção de veículo – lesões múltiplas 
 

Estão corretas as correspodências presentes em 

A) apenas I e IV. 

B) I, II e IV. 

C) apenas II e III. 

D) I, III e IV. 
 

02. O Helicobacter pylori é uma bactéria que provoca doenças digestivas que podem necessitar 

de tratamento cirúrgico, como úlceras pépticas complicadas. Dessa forma, é essencial o 

conhecimento adequado do seu tratamento. Segundo o Quarto Consenso Brasileiro sobre 

Infecção por H. pylori, recomenda-se, como terapia de primeira linha, IBP dose plena 12/12 h 

associado a 

A) claritromicina 1 g 12/12 h + amoxicilina 500 mg 12/12 h por 7 dias.  

B) claritromicina 1 g 12/12 h + amoxicilina 500 mg 12/12 h por 14 dias.  

C) claritromicina 500 mg 12/12 h + amoxicilina 1 g 12/12 h por 14 dias.  

D) claritromicina 500 mg 12/12 h + amoxicilina 1 g 12/12 h por 7 dias.  
 

03. O câncer gástrico é uma das neoplasias malignas de maior letalidade do sistema digestório. 

Atualmente, uma das estratégias cirúrgicas para o seu tratamento é a gastrectomia de 

conversão, que está indicada em 

A) lesões marginalmente ressecáveis, objetivando terapia paliativa.  

B) pacientes com câncer gástrico precoce incialmente tratados por endoscopia com recidiva.  

C) pacientes com lesões gástricas avançadas incialmente tratados por videolaparoscopia.  

D) lesões inicialmente irressecáveis, objetivando ressecção R0 após quimioterapia.  
 

04. A colecistite aguda é uma das condições mais comuns de abdome agudo cirúrgico. Segundo 

o consenso de Tokyo, classifica-se um caso de colecistite aguda 

A) Grau II quando há colecistite enfisematosa e creatinina=3,0 mg/dl.  

B) Grau II quando há leucocitose de 19.000 mm3 e peritonite biliar.  

C) Grau III quando há colecistite gangrenosa e duração >72h. 

D) Grau III quando há abscesso hepático e plaquetas de 120.000 mm3.  
 

05. A pancreatite aguda é uma patologia de sistema digestório que pode evoluir com extrema 

gravidade. O tratamento cirúrgico da pancreatite aguda caracteriza-se por 

A) melhores resultados quando feito por etapas.  

B) melhores resultados quando realizado precocemente.  

C) ter a cirurgia convencional como procedimento de primeira linha.  

D) estar indicado mesmo em pacientes sem necrose com deterioração c línica. 
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06. A dor inguinal crônica após herniorrafia (inguinodinia) é uma das principais complicações 

desse tipo de cirurgia. Em relação à inguinodinia,  

A) a neurectomia tripla apresenta melhores taxas de sucesso.  

B) a dor tipo somática ocorre na osteíte do púbis. 

C) a eletroneuromiografia é o exame de escolha para o diagnóstico.  

D) a carbamazepina está indicada como terapia inicial.  

 

07. No Brasil, pela regra atual, os pacientes que necessitam de transplante hepático são 

encaminhados à cirurgia de acordo com a gravidade. Para isso, utiliza-se um cálculo 

chamado MELD (Model for End Stage Liver Disease). O MELD considera os seguintes 

parâmetros:  

A) etiologia da doença hepática, INR, creatinina e bilirrubina direta.  

B) etiologia da doença hepática, INR, creatinina e bilirrubina total.  

C) presença de ascite, o INR, creatinina e  bilirrubina direta.  

D) presença de ascite, o INR, creatinina e  bilirrubina total.  
 

08. Na avaliação inicial do paciente politraumatizado, é essencial averiguar a coluna cervical. 

Segundo o ATLS (Advanced Trauma Life Support), 10ª edição, um critério de baixo risco que 

permite dispensar a avaliação com raios-X é 

A) idade maior que 65 anos. 

B) paciente alcoolizado. 

C) fratura exposta associada nos membros inferiores.  

D) capacidade de rotação espontânea no pescoço (45 graus).  

 

09. O câncer de esôfago constitui a terceira causa de morte por câncer do aparelho digestivo. 

Dentre as inovações no tratamento, nos último anos, destaca-se o tratamento endoscópico, 

que está indicado quando as lesões 

A) tiverem, no máximo, 2 cm de tamanho. 

B) ocuparem até a metade da circunferência do esôfago.  

C) estiverem restrita às camadas M1 e M2. 

D) forem em número máximo de 3. 

 

10. Paciente de 81 anos, masculino, hipertenso, é atendido no serviço de emergência com 

enterorragia e instabilidade hemodinâmica. Depois de instituídas medidas de suporte e 

estabilização, foi submetido à endoscopia digestiva alta cujo resultado foi normal, estando em 

observação em unidade de terapia intensiva, sem sangramento ativo e estável 

hemodinamicamente. Nesse caso, o próximo exame a ser indicado deverá ser  

A) colonoscopia para identificar a causa e definir tratamento.  

B) cápsula endoscópica para avaliação completa do intestino delgado.  

C) angiogafia e realização de embolização para prevenir recorrência.  

D) cintilografia, visto que a idade avançada contraindica exame invasivo.  
 

11. Médico está no plantão de um hospital de urgência e atende uma paciente de  65 anos com 

dor abdominal, anorexia e náuseas há três dias. À avaliação clínica, a paciente apresenta dor 

em quandrante inferior esquerdo do abdome com piora à descompressão brusca. Leucócitos 

= 12.500/mm3 e PCR = 101 mg/l. Realizou uma tomografia computadorizada do abdômen que 

revelou espessamento em parede de sigmóide associada a múltiplos divertículos e presença 

de abscesso pericólico medindo 6,4 cm. Após instituídas as medidas de suporte e 
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antibioticoterapia, a melhor conduta terapêutica e o estágio da  diverticulite, de acordo com a 

classificação de Hinchey, são, respectivamente,   

A) sigmoidectomia por laparotomia e estágio III.  

B) drenagem por videolaparoscopia e estágio I .  

C) sigmoidectomia videolaparoscópica e estágio II.  

D) drenagem percutânea e estágio I. 
 

12. O abdômen agudo, na paciente grávida, gera vários desafios tanto diagnósticos quanto 

terapêuticos em todas as etapas da gestação. Dentre as principais causas de abdômen agudo 

em gestante, a mais frequente é 

A) prenhez ectópica.  C) apendicite aguda. 

B) colecistite aguda.  D) torção de ovário. 

 

13. Um paciente do sexo masculino, de 62 anos de idade, será submetido a colectomia por tumor 

de reto-sigmóide. De acordo com o Score de Caprini , o risco de tromboembolismo venoso 

(TEV) e a recomendação de profilaxia são 

A) alto risco de TEV e uso de heparina por 28 dias.  

B) alto risco de TEV e uso de heparina por 7 dias.  

C) moderado risco de TEV e uso de heparina por 7 dias.  

D) moderado risco de TEV e uso de heparina por 2 dias.  

 

14. Náuseas e vômitos pós-operatórios (NVPO) afetam de 25% a 35% de todos os pacientes 

cirúrgicos. Trata-se de uma das principais causas de insatisfação do paciente e de internação 

prolongada. A etiologia da NVPO é multifatorial e pode ser classificada em três fatores: 

paciente, anestésico e cirúrgico. Para diminuir a incidência de NVPO, pode -se usar 

A) jejum prolongado no pré-operatório. 

B) anestésico inalatório volátil.  

C) dexametasona no intraoperatório.  

D) analgesia à base de opióides. 

 

15. Após um trauma renal fechado, a probabilidade de exploração cirúrgica está associada com o 

grau da lesão e com a evolução posterior. Após o atendimento inicial, os fatores preditores de 

sangramento persistentes são 

A) mecanismo do trauma e porcentagem de parênquima desvitalizado.  

B) profundidade da lesão do parênquima e espessura do hematoma.  

C) localização da laceração e grau de ruptura da pelve renal.  

D) extravazamento de urina e  presença de blush arterial.  

 

16. A síndrome metabólica vem se tornando uma doença passível de ser tratada cirurgicamente, 

especialmente quando o diabetes está presente. O Conselho Federal de Medicina, em 2017, 

em sua resolução 2172, passou a admitir a realização de cirurgia metabólica, a qual poderá 

ser indicada na presença das seguintes situações, dentre outras: 

A) IMC > 35 Kg/m², diabetes tipo 2 dentro da faixa de controle  e idade acima de 18 anos. 

B) IMC > 35 Kg/m², diabetes t ipo 2 fora da faixa de controle e idade entre 30 e 70 anos. 

C) IMC > 30 Kg/m², diabetes tipo 2 independente do controle  e idade acima de 18 anos. 

D) IMC > 30 Kg/m², diabetes tipo 2 fora de faixa de controle e idade entre 30 e 70 anos.  
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17. Grandes ressecções de intestino delgado, infelizmente, fazem parte do cotidiano da cirurgia 

geral de urgência e emergência. Nesse sentido, um melhor prognóstico quanto à completa 

autonomia alimentar, devido a uma melhor absorção de macronutrientes, especialmente 

proteínas, está relacionado 

A) à realização precoce de transplante heterólogo de intestino delgado antes que se instale o 
quadro de desnutrição. 

B) ao repouso do intestino remanescente durante algumas semanas e uso de nutrição 
parenteral total. 

C) ao uso de nutrição parenteral domiciliar através de cateter de longa permanência 
totalmente implantável. 

D) à manutenção do cólon no trânsito intestinal e ao início precoce de dieta enteral, seja 
através de sonda ou via oral.  

 

18. As cirurgias laparoscópicas dominaram o cenário da cirurgia abdominal, virtualmente, não 

havendo procedimento que não possa ser realizado por essa via. Nesse tipo de cirurgia, o 

acesso à cavidade abdominal é um dos momentos mais delicados. Sobre esse momento, é 

correto afirmar: 

A) o médico anestesiologista sempre deve ser avisado do início da insuflação em virtude das 
repercussões hemodinâmicas do pneumoperitônio.  

B) a técnica de punção com agulha de Veress  é considerada a mais segura devido à sua 
superioridade, associando-se a menor risco de lesões vasculares ou a vísceras.  

C) os trocárteres com lâmina retrátil conferem proteção adicional e, por necessitarem de 
menor força de inserção, associam-se a menor número de lesões. 

D) o acesso aberto à cavidade é o método preferível em virtude da visão direta, sendo isento 
de complicações. 

 

19. Em um domingo no Pronto Socorro, paciente vítima de trauma torácico penetrante por arma 

branca chega trazido por conhecidos, que informam que o agressor era amigo da vítima e 

aplicou o golpe com uma peixeira na sua mão esquerda. Nesse caso, a conduta mais 

provável é 

A) tomografia de tórax e drenagem torácica à esquerda.  

B) radiografia de tórax e observação clínica. 

C) radiografia de tórax e drenagem torácica à direita.  

D) tomografia de tórax e observação clínica.  
 

20. Paciente encaminhado pelo cardiologista apresenta quadro de dispneia e derrame pleural à 

esquerda. Apresentava, ainda, sintomas de febre e tosse com expectoração amarelada há 

cerca de 3 dias. Encontra-se em uso de antimicrobiano adequado. Médico decide por 

toracocentese diagnóstica e chega à seguinte conclusão:  

A) critérios de Light negativos – seguimento ambulatorial.  

B) critérios de Light positivos – seguimento ambulatorial.  

C) critérios de Light positivos – drenagem torácica em selo d’água.  

D) critérios de Light negativos – drenagem torácica em selo d’água.  

 

21. Homem, 17 anos, 1,92 m de altura, procura atendimento médico por surgimento de dor 

importante em hemitórax esquerdo, que complicou com desconforto respiratório. Chega ao 

Pronto Socorro apresentando síncope com perfusão periférica lentificada, hipotensão 

refratária a volume e queda da saturação. Diante desse quadro, a conduta adequada é  

A) reposição de hemoderivados em grande volume. 

B) realização imediata de drenagem torácica.  

C) tomografia de tórax. 

D) tomografia de crânio. 
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22. Paciente procura atendimento médico 
após sintomas respiratórios inespecíficos 
e cessação de tabagismo há cerca de 1 
semana. Traz para avaliação a tomografia 
computadorizada de tórax ao lado. 
 

Diante do quadro, o diagnóstico clínico e a 

conduta esperada são 

A) câncer de pulmão inicial e biópsia da 
lesão e estadiamento. 

B) câncer de pulmão avançado e 
lobectomia superior esquerda. 

C) câncer de pulmão avançado e biópsia 
da lesão e estadiamento. 

D) câncer de pulmão inicial e lobectomia 
superior esquerda. 

 
23. Paciente portador de doença arterial obstrutiva periférica apresenta quadro de claudicação 

para 250 metros, queixando-se de dispneia aos médios esforços, com edema em membros 
inferiores e turgência jugular. Nesse caso, não se deve prescrever  

A) Cilostazol.   B) Pentoxifilina.   C) Clopidogrel.  D) AAS. 
 

24. A doença varicosa é uma patologia de alta incidência e, dentre as opções terapêuticas, há a 
compressão elástica, a qual tem um papel importante no tratamento da insuficiência venosa 
crônica. A respeito do uso de meias elásticas gradualmente compressivas, é correto afirmar:  

A) é um tipo de tratamento com alta adesão.  

B) a cura é demorada, mas eficaz. 

C) a diminuição da pressão venosa é evidente.  

D) está contraindicado para pacientes com isquemia crítica.  
 

25. Queloides e cicatrizes hipertróficas são formas patológicas de cicatrização que são 
frequentemente confundidas entre si. A respeito dessas formações cicatriciais,  

A) os queloides apresentam baixo índice de recidiva após ressecção cirúrgica.  

B) as cicatrizes hipertróficas ocorrem com frequência nas regiões palmares e plantares.  

C) os queloides se estendem além dos limites originais da ferida e sua regressão espontânea 
é infrequente. 

D) a tensão excessiva na sutura não está associada com o surgimento de cicat rizes 
hipertróficas. 

 
26. Homem de 49 anos de idade procura o clínico relatando aumento dos níveis pressóricos, 

mesmo estando assintomático e calmo, trazendo à consulta o medidor digital de pressão 
arterial automático (braço), com registro de medidas elevadas (a maior de 166x106mmHg). 
Apresenta histórico familiar de infarto (mãe enfartou aos 56 anos), realiza atividade física 
irregularmente, não utiliza medicamentos e adota dieta inadequada. Ao exame físico: PA 
160x104mmHg, FC 84 bpm, IMC 27 kg/m

2
, auscultas cardíaca e pulmonar normais, ausência 

de sopro abdominal, pulsos presentes e simétricos, restante sem alterações. Realizou 
exames que apresentaram os seguintes resultados: glicemia 93 mg/dL, Hb glicada 5,5 %, 
colesterol total 248 mg/dL, HDL 38 mg/dL,  LDL 180 mg/dL, TG 150 mg/dL,  creatinina 0,7 
mg/dL,  K 4,1 mEq/L, Na 140 mEq/L, ácido úrico 4,5 mg/dL, TSH 2,3 uM/L, EAS normal e 
eletrocardiograma sem alterações. Foram realizadas orientações sobre as mudanças no estilo 
de vida e em relação ao tratamento medicamentoso da pressão arterial.  

Diante desse caso e conforme a VII Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, a conduta mais 
adequada é 

A) introduzir Atenolol 25 mg e Hidroclorotiazida 25 mg, 1x ao dia.  

B) introduzir Enalapril 10 mg de 12/12h e Clortalidona 25 mg, 1x ao dia.  

C) iniciar Enalapril 20 mg de 12/12h, com reavaliação em 2 meses. Se a PA persistir elevada, 
acrescentar Hidroclorotiazida 25 mg, 1x ao dia.  

D) iniciar Anlodipino 5 mg, 1 x ao dia, com reavaliação em 2 meses. Se a PA per sistir 
elevada, acrescentar Clortalidona 25 mg, 1x ao dia.  
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27. Mulher de 63 anos de idade, com histórico de HAS e doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC) em uso de brometo de glicopirrônio 50 mcg, via inalatória, 1x ao dia. Há 5 meses , 

começou a apresentar sintomas de insuficiência cardíaca, estando atualmente em classe 

funcional II da NYHA. Realizou cinecoronariografia cujo resultado apresentou coronárias com 

lesões menores que 50%. Exames laboratoriais mostram Pró-BNP bem elevado, sem outras 

alterações significativas, ecocardiograma com fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 

24% e insuficiência mitral moderada secundária à dilatação do ventrículo. Eletrocardiograma 

em ritmo sinusal, FC 64 bpm, sobrecarga de câmaras esquerdas e alterações difusas da 

repolarização ventricular. Sobre esse caso, é correto afirmar que 

A) a introdução do antagonista da aldosterona está indicada se o paciente persistir em CF II 
após otimização de IECA e betabloqueador.  

B) o carvedilol é o betabloqueador mais adequado devido à sua alta cardio -seletividade. 

C) o paciente deverá receber vacina contra influenza e vacina contra pneumocócica 
anualmente. 

D) o paciente deverá realizar profilaxia para endocardite infecciosa antes de procedimentos 
dentários que envolvam perfuração de mucosa.  

 
28. Homem de 71 anos de idade, tabagista, dislipidêmico e hipertenso, acordou com quadro de 

dor precordial em queimação associado à diaforese e náuseas , de início há 40 minutos. Na 

unidade de pronto atendimento (UPA), foi-lhe administrado AAS 300 mg e realizado 

eletrocardiograma que demonstrou ritmo sinusal e infradesnível descendente de 2mm de V2 a 

V6. No momento em que seria administrado o dinitrato de isossorbida sublingual,  o paciente 

apresentou quadro de síncope, com pulsos ainda palpáveis e PA 94x62 mmHg, sendo 

evidenciada nova alteração na monitorização eletrocardiográfica, demonstrada na figura 

abaixo. 

 
Diante desse quadro, o tratamento mais adequado é:  

A) administrar amiodarona IV, dose de ataque e manutenção, e encaminhar para 
cinecoronariografia em até 24 horas.  

B) realizar cardioversão elétrica sincronizada com 200 J bifásico e encaminhar para 
cinecoronariografia de emergência.  

C) administrar amiodarona IV, dose de ataque e manutenção, e encaminhar para realização 
de angioplastia primária em até 2 horas.  

D) realizar cardioversão elétrica sincronizada com 200 J bifásico e, caso o tempo estimado 
para realização de angioplastia seja maior que 2 horas, administrar trombolítico.  
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29. As dislipidemias são um dos importantes fatores de risco para o desenvolvimento da doença 
aterosclerótica, que é a principal causa de morte nos países desenvolvidos. Sobre as 
dislipidemias, é correto afirmar: 

A) o tratamento da hipertrigliceridemia com fibratos, em pacientes que já estão em uso de 
doses otimizadas de estatina, mostrou redução significativa no infarto agudo do miocárdio.  

B) a associação estatina em baixa dose com ezetimibe é preferível a altas doses de esta tina, 
devido à menor incidência de efeitos colaterais.  

C) as estatinas são contraindicadas no primeiro trimestre da gestação , podendo ser 
utilizadas, em casos selecionados, a partir da 13ª semana de gestação. 

D) a hipercolesterolemia familiar é uma doença autossômica dominante associada ao 
desenvolvimento de doença aterosclerótica precoce. 

 
30. Paciente de 29 anos de idade, puérpera, é readmitida com quadro de febre sem foco 

aparente. No segundo dia de internação, apresentou convulsão tônico -clônico generalizada e, 
desde então, mantém-se torporosa. O restante do exame físico era praticamente normal, 
exceto por discreta palidez e icterícia. Avaliação do líquor foi normal. Os exames gerais 
demonstraram: hemoglobina 8 g/dL, VCM 85 fL, leucócitos 12.000, neutrófilos bastões 1.000, 
neutrófilos segmentados 9.000, plaquetas 29.000, reticulócitos 3,5%, bilirrubinas 3,5 mg/dL 
às custas de indireta, LDH de 2 vezes o limite superior, creatinina 3,0 mg/dL, uréia 50 mg/dL. 
TGO, TGP, glicose, TP e TTPa estavam normais. As hemoculturas ainda es tão em 
andamento. A avaliação e a conduta adequadas para esse caso são, respectivamente:  

A) a bicitopenia com leucocitose, associado a um LDH alto é um alerta para leucemia aguda , 
e a convulsão está relacionada à infiltração de SNC. Mielograma deve ser rea lizado com 
urgência. 

B) a presença de esquizócitos sugeriria fortemente púrpura trombocitopênica trombótica e a 
plasmaférese estaria indicada. 

C) meningococcemia persiste como principal hipótese. Novas culturas e líquor devem ser 
realizadas, seguidas de tratamento urgente com ceftriaxona. 

D) considerando o aumento da incidência no Brasil, a febre maculosa das montanhas 
rochosas é uma hipótese importante. Deve-se solicitar sorologia e iniciar doxiciclina.  

 
31. Paciente do sexo masculino, de 65 anos de idade, hipertenso, em tratamento quimioterápico 

por neoplasia de próstata metastática, no HUOL há 2 meses, é trazido pelo Serviço Médico 
de Urgência (SAMU) com história de dorsalgia há 10 dias e que, há cerca de 12 horas, 
evoluiu subitamente com fraqueza de membros inferiores e retenção urinária. No exame 
físico, observa-se força muscular em membros inferiores grau I e nível sensitivo em T10. A 
melhor conduta nesse momento seria iniciar  

A) dexametasona e solicitar ressonância magnética de coluna vertebral.  

B) morfina e solicitar radiografia de coluna vertebral.  

C) pregabalina e solicitar tomografia computadorizada de coluna vertebral.  

D) anti-inflamatório não-esteroidal e solicitar eletroneuromiografia. 
 
32. Paciente do sexo masculino, 33 anos de idade, é recebido no PS com quadro de epistaxe 

leve, mas contínua. Refere que, no dia anterior, teve cefaleia, que resolveu com paracetamol, 
e hoje acordou com epistaxe e astenia. Sem outros sintomas. Ao exame estava com regular 
estado geral, hipocorado 2+/4+, com petéquias difusas e sinais de sangramento gengival. 
Não havia hepatoesplenomegalia nem adenomegalias palpáveis. Exame realizado na 
urgência apresentou os seguintes resultados: hemoglobina 7,5 g/dL, VCM 86 fL, leucócitos 
5.000, com diferencial normal, plaquetas 60.000, INR 2,5. Relação TTPa paciente/controle 
2,0. O provável diagnóstico e a conduta adequada para o caso são, respectivamente:  

A) bicitopenia de início recente associada a sangramento desproporcional à plaqueta, com 
alteração de coagulograma, sugere LMA promielocítica. Deve ser realizada dosage m de 
fibrinogênio e contato urgente com hematologista.  

B) a ausência de leucocitose fala contra o diagnóstico de leucemia , sendo a anemia aplástica 
o diagnóstico mais provável. É necessário realizar contagem de reticulócitos e biópsia de 
medula. 
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C) insuficiência hepática aguda justifica as citopenias e a coagulopatia  sendo necessária uma 
revisão detalhada da história clínica para medicamentos hepatotóxicos e a realização de 
exames da função hepática e USG de abdome. 

D) a bicitopenia sem leucocitose pode ser encontrada nos casos de sepse grave por gram 
negativo corroborado com a alteração de coagulograma compatível com CIVD. Protocolo 
para sepse deve ser iniciado imediatamente.  

 

33. Atualmente temos disponível uma maior variedade de anticoagulantes orais. O início da 
terapia com cada um deles varia bastante. A recomendação de início de tratamento em um 
paciente adulto com trombose venosa profunda é o uso da  

A) rivaroxabana: iniciar 15mg de 12/12h, por 15 dias, seguido de 20mg 1x/dia, sendo 
necessário associar outro anticoagulante nos primeiros 07 dias de tratamento.  

B) dabigatrana: iniciar 110mg 2x/dia, por 15 dias. Manutenção com 110mg 1x/dia e não há 
necessidade de associação com outro anticoagulante.  

C) warfarina: iniciar com 5mg/dia, sempre associado a outro anticoagulante, 
preferencialmente enoxaparina. Manter a associação até INR adequado e não se deve 
aumentar a dose de warfarina antes de 05 dias de tratamento.  

D) apixabana: iniciar com 05mg 2x/dia, por 07 dias, seguido de 5mg 1x/dia e não há 
necessidade de associação com outro anticoagulante.  

 

34. Paciente do sexo masculino, de 55 anos de idade, necessitou de transfusão de 02 
concentrados de hemácias no pós-operatório de troca valvar mitral. Após 20 minutos do início 
da segunda bolsa, apresentou febre de 38,5ºC, sem outros sintomas. Diante dessa situação, 
a melhor conduta a ser adotada é parar a transfusão, manter acesso com soro, fazer 
antitérmico, 

A) não há necessidade de notificar incidente transfusional leve. Na próxima transfusão , 
preferir hemocomponente desleucocitato.  

B) notificar incidente transfusional e devolver hemocomponente. Na próxima transfusão , 
preferir hemocomponente desleucocitato.  

C) não há necessidade de notificar incidente transfusional leve , mas deve-se devolver 
hemocomponente. Na próxima transfusão preferir hemocomponente lavado.  

D) notificar incidente transfusional e reiniciar transfusão após defervescência. Na próxima 
transfusão preferir hemocomponente desleucocitato.  

 

35. Um homem de 63 anos de idade vai ao médico em busca de informações sobre vacinação 
para pessoas da sua idade. Em relação ao calendário vacinal de 2018/2019 da Sociedade 
Brasileira de Imunização (SBIM), esse paciente  

A) poderá receber a vacina para herpes-zoster no período de trinta a sessenta dias após a 
conclusão do quadro agudo da doença.  

B) deverá receber a dTpa em uma única dose de reforço se o seu calendário vacinal for 
desconhecido ou incompleto. 

C) deverá receber a vacina 4V para influenza, anualmente, na rede pública, nos meses de 
fevereiro a abril. 

D) poderá receber a vacina pneumocócica VPC13 (dose única) seguida de uma dose da 
VPP23 de seis a doze meses depois, com um reforço em cinco anos.  

 

36. Uma mulher de 84 anos de idade, acamada há sessenta dias após ter sofrido fratura de colo 
de fêmur devido a uma queda em seu domicilio, evolui apresentando importante 
hipomotilidade intestinal, evacuando apenas uma a duas vezes por semana, após fazer uso 
de supositórios, enemas e extração manual de fezes pelos cuidadores. A melhor opção para 
melhorar a constipação crônica dessa paciente é  

A) associar laxantes osmóticos em dose plena (p.ex: macrogol) a agentes pró-cinéticos 
intestinais (p. ex: prucaloprida).  

B) aumentar a ingestão de fibras (cereais, farelos e vegetais) e de líquidos longe das 
refeições. 

C) associar laxantes estimulantes (p.ex: picossulfato de sódio) a agentes emolient es (p.ex: 
docussato de cálcio). 

D) manter o uso de enemas glicerinados intermitentes e introduzir o óleo mineral longe das 
refeições. 
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37. Jovem de 21 anos de idade, portador de valvopatia mitral e aórtica reumática com dilatação 
de câmaras esquerdas, é admitido na UTI em pós-operatório de dupla troca valvar, próteses 
metálicas, com tempo de circulação extracorpórea (CEC) de 140 minutos. Sedado com RASS -
5, em uso de marcapasso provisório com FC programada de 60 bpm, recebe infusão de 
noradrenalina na dose de 0,25 mcg/ kg/ min e dobutamina  5.0 mcg/kg/min, ventilação 
mecânica de transporte com modo PCV PC 16 PEEP 6 FiO 2 50%. Ao exame físico, 
apresentou temperatura de 35ºC, ritmo de marcapasso (FC 60 bpm), palidez cutânea ++/4+, 
extremidades quentes e bem perfundidas, ritmo cardíaco regular, PAM 90 mmHg, atrito 
pleural na ausculta pulmonar, saturação de 96%, abdômen flácido e extremidades sem 
edemas. Dreno mediastinal com débito hemático estimado em 200 ml na primeira hora. 
Realizou exames: coagulograma normal, Hb 9,0 g/dL, sem outras alterações significativas. 
Nesse momento a prioridade é 

A) manter PAM em torno de 70 mmHg e infundir antifibrinolítico . 

B) otimizar a hemodinâmica com milrinone e transfundir hemocomponentes . 

C) aquecer o paciente usando soluções hipotônicas e iniciar vasodilatadores.   

D) elevar a FC programada do marcapasso para 120 bpm e infundir protamina .   
 
38. Homem de 75 anos de idade, tabagista de longa data, cardiopata (portador de stent 

coronariano há 1 ano por IAM parede anterior), usuário de oxigenioterapia domiciliar sob 
cateter nasal a 3 l/min, admitido com quadro de piora da dispneia associado à secreção 
amarelada em VAS há 1 semana. Ao exame físico, apresentou-se sonolento, com uso de 
musculatura acessória da respiração, sibilos difusos e crepitos em bases pulmonares, FR 38 
irpm, SAT 84% em máscara de venturi 50%, ritmo cardíaco em 3T com galope B3, PAM 65 
mmhg,  FC 136 bpm, extremidades frias e mal perfundidas, edema em pernas +/ 4+. Na 
admissão, é sedado, entubado e colocado em ventilação mecânica, sendo colhida gasometria 
que mostra PH 7,11; PaO2 48; PaCO2 130; HCO3 35 BE + 12. Além da introdução da 
antibioticoterapia, a conduta prioritária , nesse momento, é   

A) corticoide sistêmico, manter volume corrente de 10 ml/Kg e uso de vasoconstrictor.   

B) manter ventilação com pressão de platô abaixo de 25 mmHg e associar inotrópico.  

C) manter oxigenioterapia a 100% associada a baixos volumes minuto e uso de 
vasodilatadores. 

D) corticoide sistêmico, broncodilatador subcutâneo e uso de sildenafil.      
 
39. Mulher de 54 anos de idade, hipertensa, com dor 

torácica súbita em rasgada, associada à sudorese, 
palidez e pico hipertensivo nas últimas 4 horas. Ao 
exame admissional, apresentou Glasgow 15, ritmo 
sinusal, sopro diastólico +/6 em foco aórtico, pulsos 
simétricos e de boa amplitude nos 4 membros, PAM 
130 mmHg, FC 120 bpm, MV abolido em base 
esquerda, FR 24 irpm, SatO2 94 % em ar ambiente, 
abdômen globoso, RHA +, extremidades frias e mal 
perfundidas. Realizado exame cuja imagem se vê 
ao lado.  

De acordo o caso descrito, a conduta prioritária, 
nesse momento, será 
 

A) Metoprolol intravenoso.  

B) Nitroglicerina intravenosa.  

C) Dobutamina em infusão contínua.  

D) Drenagem torácica a esquerda. 
 

40. Uma das apresentações mais comuns da tuberculose extrapulmonar é na forma de derrame 
pleural (tuberculose pleural). Nesses casos, o líquido pleural apresenta características 
específicas. Com base nessa informação, analise as característ icas apresentadas abaixo. 

 

I Presença de elevado número de bacilos. 

II Apresentar-se como exsudato linfocitário. 

III Elevação nos níveis de adenosina D-aminase (ADA). 

IV Apresentar-se como exsudato às custas de neutrófilos.  
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Considerando os achados descritos, estão corretos:  

A) II e III.   B) I e III.   C) I e II.  D) III e IV. 
 
41. Jovem de 25 anos de idade, portador de asma brônquica e rinite alérgica, em uso irregular de 

corticóide inalatório (CI), a budesonida 200 mcg ao dia, vem se queixando de tosse e 
dispneia, com despertares noturnos  frequentes (2 x semana ), além  de ter  faltado ao 
trabalho  durante dois dias na semana, pelo mesmo motivo. A melhor conduta terapêutica 
para esse paciente é:  

A) dose baixa de corticóide inalatório e teofilina de liberação lenta.  

B) associar dose alta de beta-agonista de ação prolongada aos antileucotrienos.  

C) dose moderada ou alta de corticóide inalatório + beta-agonista de ação prolongada. 

D) associar corticóide oral em altas doses com beta-agonista de ação prolongada. 
 
42. Em relação às pneumonias adquiridas na comunidade (PAC) analise as afirmativas abaixo.  
 

I 
A resolução radiológica ocorre de maneira relativamente lenta, depois da recuperação 
clínica. 

II 
A tomografia computadorizada (TC) deve ser realizada o quanto antes, mesmo em 
pacientes jovens com infiltrado discreto, para a detecção de complicações , e na 
suspeita de embolia. 

III 
A radiografia de tórax deve ser repetida após seis semanas do início dos sintomas em 
fumantes com mais de 50 anos de idade e na persistência dos sintomas ou achados 
anormais no exame físico. 

IV O padrão radiológico pode ser usado para predizer com segurança o agente causal.  

Estão corretas as afirmativas 

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

 
43. A leishmaniose tegumentar americana ocorre em praticamente todos os países latino -

americanos. Caracteristicamente, a doença se apresenta com lesões cutâneas e mucosas. 

Sobre essa doença, é INCORRETO afirmar: 

A) na leishmaniose disseminada, a acne é um diagnóstico diferencial.  

B) as formas mucosas podem aparecer precocemente, porém, geralmente surgem por 
períodos de 1 a 2 anos após o início da infecção.  

C) na cavidade oral, especialmente no palato, as lesões sāo úlcero -vegetantes. 

D) a leishmaniose tegumentar difusa tem forte resposta imune celular e elevada produção de 
citocinas Th1. 

 
44. A hanseníase continua sendo uma doença de alta prevalência no Brasil, o que atesta os 

baixos níveis socioeconômicos do nosso país. Sobre essa doença é correto afirmar:  

A) a transmissão da hanseníase se dá exclusivamente por via respiratória.  

B) na hanseníase tuberculóide, o comprometimento neural normalmente é intenso e tardio. 

C) a lepra de lúcio ou lepra bonita encontra-se no polo multibacilar. 

D) na hanseníase virchowiana, a baciloscopia das lesões é negativa.  
 
45. A escabiose é uma doença pruriginosa de muito fácil contágio. Os achado sobre essa  

doença demonstram o seguinte: 

A) a sarna de “gente limpa” se caracteriza por quad ro clínico mais exuberante com muitas 
lesões. 

B) as lesões se distribuem especialmente nas áreas descobertas pela roupa, como 
extremidades. 

C) a escabiose é causada pelo sarcoptes scabiei var hominis, agente também implicado na 
escabiose de animais como porcos, caprinos, cães e outros.  

D) em lactentes, as loções de permetrina a 5% e de enxofre precipitado 5 -10% são 
alternativas terapêuticas. 
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46. Um jovem de 25 anos de idade é atendido na Unidade Básica de Saúde com queixas de febre 
vespertina e tosse produtiva há 1 mês. Perdeu 8 Kg em três meses. Apresenta -se consciente 
e orientado ao exame, palidez cutâneo mucosa ++/4, sem adenomegalias. Cavidade  oral com 
candidíase. Ausculta pulmonar com roncos em 1/3 médio à direita. FC = 90 bpm, PA = 
120x80 mmHg. O médico solicita baciloscopia do escarro que é positiva e teste rápido para 
HIV que é reagente.  O manejo correto desse paciente prevê:  

A) prescrição do RHZE e início da TARV com Tenofovir/Lamivudina/Dolutegravir.  

B) início da TARV conforme resultados da contagem de CD4 e carga viral.  

C) orientação sobre a co-infecção HIV/ tuberculose e prescrição do RHZE.  

D) internação para investigar outras infecções oportunistas. 
 
47. Mulher de 23 anos de idade é atendida na UPA Cidade Esperança com queixas de disúria há 

4 dias. Há 2 dias, tem febre e hoje caiu no banheiro. Refere antecedente de dois episódios de 
infecção urinária no último ano para os quais usou norfloxacina e fosfomicina. Ao exame, 
consciente e orientada, temp = 39

o
C, FC=96bpm, PA= 100x70 mmHg, FR= 22 incursões/min. 

Exames: Hto 36%, leucócitos = 18.000/mm
3
, bast = 6%, seg =72%, plaquetas= 180.000/mm

3
; 

PCR = 96mg/L; sumário de urina: 100 leucócitos/campo, 20 hemácias/campo, nitrito positivo. 
Ao decidir sobre a terapia antimicrobiana, deve-se considerar: 

A) a ciprofloxacina e moxifloxacina têm o mesmo espectro de ação e são boas opções para o 
caso em questão, por disporem de apresentação in travenosa e oral. 

B) a cefalosporina de 3ª geração é bactericida, tem bom espectro para os uropatógenos, 
sendo o antibiótico empírico de escolha para o caso em questão.  

C) o imipenem é o antibiótico de escolha, tendo em vista a alta prevalência de resistên cia da 
E. coli às quinolonas e às cefalosporinas de 3ª geração.  

D) o meropenem é o antibiótico de escolha pela alta prevalência de E. coli (40%) produtora 
de ESBL em sepse urinária comunitária.  

 
48. Uma mulher de 25 anos de idade, com gestação no curso de 22 semanas, é atendida devido 

a quadro de hiperemese gravídica e rebaixamento do nível de consciência há 12 horas. Ela 
vinha em tratamento de diabetes gestacional com insulina regular. Ao exame, tinha uma 
pontuação de 7 na escala de coma de Glasgow, reflexos profundos hipoativos e simétricos, 
reflexos cutâneo-plantares flexores. Sua glicemia capilar inicial era de 100mg/dL. O quadro 
indica que é urgente a reposição de 

A) potássio.    C) sódio. 

B) glicose.    D) tiamina. 
 
49. Uma mulher de 51 anos de idade, com diagnóstico de artrite reumatóide há dois anos, vai à 

consulta com queixa de fraqueza nos quatros membros iniciada há 1 mês. Refere uso atual de 
metotrexato e hidroxicloroquina. Nega dormência e perda de controle de  esfíncteres. Ao exame, 
apresenta força grau 3 em membros superiores e grau 4 em membros inferiores. Sinal do 
canivete nos quatro membros e reflexos cutâneo-plantares extensores. Não se detecta nível 
sensitivo. Nervos cranianos normais. Nesse caso, a hipótese diagnóstica mais provável é de 

A) miopatia medicamentosa.    C) leucoencefalopatia subcortical.  

B) polineuropatia carencial.    D) mielopatia compressiva. 
 
50. Paciente de 25 anos de idade vem trazido por familiares ao atendimento na UPA devido à 

desorganização do comportamento e agitação com heteroagressividade. Ao exame físico , 
apresenta frequência cardíaca aumentada, pressão arterial de 180 x 100 mmHg, inquieto, 
com solilóquios, olhar perplexo e com discurso persecutório, repetindo várias vezes  que não 
ficará preso, pois irão matá-lo caso isso aconteça. Os familiares informam que o paciente era 
previamente hígido, mas que está envolvido com drogas nos últimos 12 meses, inclusive 
tendo feito uso de crack ao longo do presente dia. Considerando que  a agitação e a alteração 
do comportamento são secundárias a uma intoxicação por crack, a medicação adequada para 
controle desses sintomas comportamentais apresentados no caso é  

A) o midazolam.    C) a clorpromazina. 

B) o haloperidol.    D) o naloxone. 


