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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 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. 
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Cl ín ica  Méd ica            01  a  50   
 

 

01. Homem de 58 anos, após avaliação do médico endocrinologista, foi diagnosticado com 
nódulo de tireoide suspeito de malignidade. Será submetido à tireoidectomia  e comparece à 
consulta para realização de avaliação pré-operatória. Realiza caminhadas 3 vezes na semana 
com duração de 20 minutos e teve o diagnóstico de DM2 há 4 anos, estando em uso de 
metformina 850mg 2 vezes ao dia. Exame físico sem alterações, PA 132x80 mmHg FC 72 
bpm. Eletrocardiograma dentro dos limites da normalidade. Exames laboratoriais: Hb glicada 
de 6,7%, glicemia 118 mg/dL, Cr 0,8 mg/dL.  

Conforme a 3ª Diretriz de Avaliação Cardiovascular Perioperatória da SBC, o risco de eventos 
cardiovasculares no perioperatório e as recomendações são 

A) risco ainda não definido e se deve solicitar teste ergométrico.  

B) risco intermediário e não são necessários exames adicionais.  

C) risco intermediário e se deve solicitar teste ergométrico.  

D) risco baixo e não são necessários exames adicionais.  

 
02. Paciente do sexo masculino, 55 anos, branco, vem ao consultório para avaliação de rotina. 

Diz que, há 3 meses, fez exames que revelaram colesterol elevado. Desde então, vem 
realizando exercícios físicos de forma regular 6 vezes na semana e está seguindo as 
orientações dietéticas. O paciente nega histórico familiar de doença cardiovascular, 
tabagismo ou outras comorbidades. Ao exame físico, PA 134 x 82 mmHg, restante sem 
alterações. Repetido perfil l ipídico que mostrou: CT 229 mg/dL, HDL 39 mg/dL, TG 250 
mg/dL. Glicemia de jejum 96 mg/dL, Hb glicada de 5,6%, Creatinina 0,7 mg/dL, AST, ALT, 
TSH e T4L normais. 

De acordo com a Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da 
Aterosclerose – 2017, a conduta recomendada é 

A) iniciar o uso de Sinvastatina 20 mg.     C) iniciar o uso de Atorvastatina 40 mg. 

B) iniciar o uso de Ciprofibrato 100 mg.    D) não há indicação de tratamento.  
 
03. Mulher de 71 anos, empresária bem-sucedida e independente, procurou o clínico geral devido 

à queixa de tonturas e cansaço que, há 3 meses, aparecem de forma intermitente. Nega 
comorbidades ou uso de medicamentos. Realizou exames laboratoriais, ECG de repou so e 
ECO sem alterações significativas. Solicitado o Holter 24 horas, o resultado está 
demonstrado abaixo: 

 

O diagnóstico e a conduta mais apropriados, nesse caso, são  

A) bloqueio atrioventricular de 2° grau avançado e implante de marcapasso definitivo dupla 
câmara. 

B) bloqueio atrioventricular total e implante de marcapasso definitivo dupla câmara.  

C) bloqueio atrioventricular de 2° grau 2:1 e implante de marcapasso ventricular.  

D) bloqueio atrioventricular total e implante de marcapasso ventricular com sensor de 
frequência. 
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04. Mulher de 35 anos encontra-se na 36ª semana de gestação e vem evoluindo com dispneia 
aos esforços habituais, dispneia paroxística noturna e edema de membros inferiores há duas 
semanas. No restante da gestação, não apresentou intercorrências. Ao exame, apresentou: 
PA 104x68 mmHg, FC 96 bpm, ausculta pulmonar com estertores crepitantes em bases, ritmo 
cardíaco regular com B3, estase jugular presente a 45° graus, extremidades quentes, bem 
perfundidas com edema de membros inferiores 2+/4+. Realizou ecocardiograma que 
demonstrou hipocinesia difusa com FE 31%. Sobre o caso apresentado, 

A) a hidralazina é o vasodilatador de escolha durante a gestação e pode ser usada durante o 
aleitamento materno. 

B) a furosemida pode ser utilizada durante o aleitamento materno, mas durante a gestação a 
hidroclorotiazida é o diurético de escolha. 

C) os inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA) são contraindicados durante 
a gestação e o aleitamento materno.  

D) os betabloqueadores não devem ser utilizados devido ao risco de restrição ao crescimento 
intrauterino. 

 

05. Homem de 33 anos é levado ao pronto socorro após quadro de síncope precedida de 
palpitações taquicárdicas. Nega doenças, uso de medicamentos ou substâncias ilícitas. 
Realizou o eletrocardiograma abaixo:  

 
 

O tratamento indicado, no caso apresentado é  

A) Cardioversão elétrica, administrar sulfato de magnésio e indicar implante de CDI.  

B) Cardioversão elétrica, iniciar propafenona VO e encaminhar para ablação.  

C) Amiodarona IV dose de ataque e manutenção e implantar CDI. 

D) Amiodarona IV dose de ataque e manutenção, iniciar betabloqueador e encaminhar para 
ablação. 

 

06. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial de elevada 
prevalência na população. É um dos principais fatores de risco cardiovascular, especialmente 
em relação ao acidente vascular encefálico.  Sobre a HAS e em conformidade à 7ª Diretriz 
Brasileira de Hipertensão Arterial, 

A) a diferença acima de 10 mmHg da pressão entre o braço direito e o braço esquerdo em 
pacientes jovens sugere coarctação da aorta.  

B) a meta de controle pressórico nos pacientes diabéticos sem lesões de órgãos alvo é < 
120x80 mmHg. 

C) a relação aldosterona/atividade de renina plasmática > 30 indica o diagnóstico de 
Hiperaldosteronismo Primário. 

D) a dosagem das metanefrinas plasmáticas é um exame que possui baixa sensibilidade, mas 
elevada especificidade para o diagnóstico do Feocromocitoma.  
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07. As micoses superficiais são afecções que compreendem grupos de doenças causadas por 
fungos e se limitam às camadas queratinizadas da pele.  

Sobre essas afecções,  

A) são produzidas por fungos dermatofitos na sua forma assexuada dos gêneros 
Microsporum, Trichophyton e Epidermophyton. 

B) o clima não tem relação com essas micoses, pois os fungos antropofílicos causam lesões 
igualmente no verão ou inverno. 

C) fungos geofílicos e zoofílicos por serem comuns na terra e nos animais, quando infectam o 
homem, levam a quadros inflamatórios discretos. 

D) a tinha favosa caracteriza um quadro agudo geralmente autolimitado e benigno.  

 
08. João, 27 anos, procurou atendimento médico na Unidade Básica de Saúde (UBS) com queixa 

de prurido intenso em mãos, axilas, região abdominal e genitália, principalmente no período 
noturno, de ínicio há 5 dias. Relata que outras pessoas apresentam sintomas p arecidos no 
seu domicilio e que possui 2 cachorros que ficam soltos e costumam apresentar coceiras 
eventuais. Foi feito o diagnóstico de escabiose.  Sobre essa doença, 

A) lesões nas palmas, plantas e couro cabeludo são características da infestação em 
lactentes. 

B) acomete preferencialmente crianças.  

C) é causada por um ácaro, o Sarcoptes Scabiei, variedade hominis, e o contato com animais 
constitui importante fator predisponente.  

D) em idosos, geralmente, apresenta-se de forma típica, com lesões exuberantes. 
 
09. A psoríase é uma doença de pele relativamente comum, crônica e não contagiosa. Sua 

etiologia não é completamente conhecida, mas se acredita que esteja relacionada às 
alterações no sistema imunológico, às interações com o meio ambiente e a  susceptibilidade 
genética. 

Sobre as características clínicas dessa doença,  

A) o uso dos anti-TNF α (Fator de Necrose Tumoral α) no tratamento deve ser cauteloso por 
aumentar o risco de eventos cardiovasculares adversos maiores.  

B) a artrite psoriásica antecede o acometimento cutâneo da psoríase em mais da metade dos 
casos. 

C) a psoríase grave é fator de risco independente para infarto do miocárdio  

D) a obesidade não interfere na resposta ao tratamento.  

 
10. Mulher de 50 anos de idade, portadora de artrite reumatoide, cujo tratamento exigirá a 

introdução de Anti-Inflamatórios não Esteroides (AINES) por tempo prolongado, apresenta 
endoscopia digestiva alta com gastrite leve antral e teste da urease positivo.  

A conduta recomendada para essa paciente é  

A) indicar a erradicação do Helicobacter pylori (H. pylori), seguida do uso de Inibidor da 
Bomba de Prótons (IBP), enquanto durar o tratamento com anti -inflamatórios não 
esteroidais. 

B) tratar a gastrite com inibidor de bomba de prótons; repetir a endoscopia para observar 
resolução da inflamação e confirmar se há H. pylori por biópsia e, só após, iniciar os 
AINES. 

C) indicar o inibidor da bomba de prótons por 30 dias, antes do início dos anti -inflamatórios 
não esteroidais, e mantê-lo durante todo o período de uso desses AINES. 

D) tratar a gastrite com IBP; fazer um teste respiratório para confirmar a presença do H. pylori 
e tratá-la, caso positivo. Só após, dar início ao tratamento com anti -inflamatórios não 
esteroidais. 
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11. Homem de 45 anos de idade dá entrada na unidade de pronto atendimento por ter 

apresentado melena. Nega comorbidades e uso de medicações. Encontra -se eupnéico, 

corado e orientado. Sua pressão arterial é de 110 x 80 mmHg; frequência cardíaca de 90bpm 

e T = 36,8ºC. É submetido a exames complementares que revelam hemoglobina de 13g/dL; 

Hematócrito de 45% e endoscopia digestiva alta com lesão ulcerada na parede anterior do 

bulbo duodenal, medindo 0,8 cm de diâmetro e com discretas “manchas acastanhadas” 

aderidas ao fundo. Esse paciente deverá 

A) ser internado em unidade intermediária para controle hemodinâmico e uso de Inibidor de 
Bomba de Prótons, por via endovenosa.  

B) receber alta hospitalar para seguimento ambulatorial em uso de Inibidor de Bomba de 
Prótons, por via oral. 

C) ser internado em enfermaria e permanecer em dieta zero e com uso de Inibidor de Bomba 
de Prótons, por 48 horas, quando deverá receber alta hospitalar.  

D) ser submetido à terapia hemostática endoscópica e mantido em observação por 48 horas 
para observar recorrência de sangramento.  

 
12. Homem, 55 anos de idade, caminhoneiro, apresenta-se na unidade de pronto atendimento 

com quadro de icterícia de início súbito. Nega febre e dor abdominal. Refere ingestão de 

bebida alcoólica de cerca de 60g/dia, quando está de folga, há cerca de 30 anos. Ao exame 

físico, encontra-se lúcido, orientado, com icterícia (+++/4+), sem flapping, mas com ascite 

discreta. A avaliação laboratorial demonstra:  

AST = 458 UI; ALT = 203UI; GGT = 489UI; Bilirrubina total = 26mg/dL; TAP = 50% 
(INR = 1,5); Anti-HAV IgM = não reagente; Anti-HAV IgG = reagente; Anti-HBC IgM = 
não reagente; Anti-HBC IgG = reagente; HBsAg = não reagente; Anti-HBS = 
reagente; Anti-HCV = não reagente. A ultrassonografia de abdome evidencia fígado 
heterogêneo, tamanho reduzido e contornos irregulares; vias biliares sem alterações 
e presença de líquido livre na cavidade em pequena quantidade.  

 

A principal hipótese diagnóstica para esse paciente é de  

A) hepatite B aguda.    

B) hepatite alcoólica. 

C) hepatite A aguda com recrudescente. 

D) hepatite B crônica com reativação da doença.  
 
13. Um paciente de 60 anos de idade, portador de cirrose hepática pelo vírus C da hepatite, 

Child-Pugh C, com icterícia e ascite tensa de difícil controle, queixa-se de plenitude pós-

prandial e dispneia aos esforços. É submetido a uma paracentese para alívio dos sintomas e 

para análise do líquido, cujo resultado demonstra uma contagem de polimorfonucleares  

superior a 250 células/mm³. 

A conduta indicada para esse paciente, como profilaxia da síndrome hepatorrenal é  

A) administração de norfloxacino 400mg/dia, após tratamento da peritonite bacteriana 
espontânea (PBE). 

B) administração de albumina na dose de 1,0mg/Kg, durante as primeiras 48 horas de 
tratamento da peritonite bacteriana espontânea.  

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

D) administração de albumina, durante o tratamento da PBE, se a proteína do líquido ascítico 
for menor que 1,0mg/dL. 
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14. Vanda, 66 anos, foi encaminhada ao ambulatório de Hematologia do Hospital Universitário 
para investigação diagnóstica de pancitopenia. Em consulta, a paciente refere astenia 
progressiva nos últimos 3 meses e relata também que passou a apresentar, há 2 semanas, 
petéquias e gengivorragia. Diante disso, procurou atendimento médico, quando foi realizado 
hemograma completo que revelou anemia normocítica normocrômica, com baixa contagem de 
reticulócitos, leucopenia com diferencial normal e plaquetopenia. Um exame hematoscópico 
revelou presença de elevada porcentagem de dacriócitos (hemácias “em lágrima”). Nessa 
situação, o diagnóstico mais provável da paciente e o exame complementar a ser solicitado 
para sua confirmação devem ser, respectivamente, 

A) mielofibrose e biopsia de medula óssea.  

B) leucemia mieloide aguda e aspirado de medula óssea.  

C) mielodisplasia e citometria de fluxo de sangue periférico.  

D) aplasia de medula óssea e sorologia para parvovírus B19.  
 
15. Luzia compareceu ao ambulatório de coagulação do Hospital Universitário referindo episódio 

de sangramento importante em região do dorso 2 dias após a retirada de um cisto sebáceo no 
local. Relata que apresentou sangramentos parecidos após extração dentária. Trouxe os 
seguintes exames: hemoglobina 12g/dL; 3400 leucócitos e 160.000 plaquetas; tempo de 
protrombina normal e tempo de tromboplast ina parcial ativada levemente alargado.  

Desses exames, solicitados pelo médico assistente, corroboram para a hipótese de Doença 
de von Willebrand 

A) dosagem do fator VIII e pesquisa do co-fator da ristocetina. 

B) dosagem de AST, ALT e bilirrubinas totais e frações. 

C) dosagem do fator VIII e IX. 

D) dosagem dos anticorpos anticardiolipina IgG e IgM.  
 
16. Mário, paciente portador de Leucemia Mielóide Crônica, faz uso regular de mesilato de 

imatinibe há 2 anos, mas não lembra qual o exame que precisa fazer periodicamente para 
monitorizar a resposta ao tratamento.  

O exame necessário para o acompanhamento desse paciente é  

A) pesquisa da inversão do cromossomo 16 por FISH.  

B) pesquisa do gene PML-RARA por biologia molecular.  

C) pesquisa da translocação 8;21 por citogenética convencional.  

D) pesquisa do gene BCR-ABL por biologia molecular.  
 
17. O Delirium, também conhecido como Estado Confusional Agudo, é um dos transtornos 

mentais mais prevalentes em enfermarias de hospital geral.  Quanto à fisiopatologia do 
Delirium, caracteriza-se pelo 

A) desequilíbrio de neurotransmissão com diminuição colinérgica e diminuição da 
neurotransmissão dopaminérgica. 

B) desequilíbrio de neurotransmissão com diminuição dopaminérgica e potencialização da  
neurotransmissão colinérgica. 

C) desequilíbrio de neurotransmissão com aumento da colinérgica e potencialização da 
neurotransmissão dopaminérgica. 

D) desequilíbrio de neurotransmissão com diminuição colinérgica e potencialização da 
neurotransmissão dopaminérgica. 

 
18. Vários fatores influenciam o aumento do risco de suicídio como, por exemplo, ser portador de 

algum transtorno mental sem tratamento. São fatores protetores quanto ao risco de suicídio  

A) extrema riqueza.  C) extrema pobreza. 

B) gravidez e puerpério.   D) ser médico. 
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19. Paciente com agitação aguda, dando entrada na UPA devido à agressividade, secundária a 
episódio de intoxicação alcoólica, necessita de tratamento farmacológico para auxílio do 
controle dos sintomas comportamentais.  

A melhor opção no auxílio do controle farmacológico dessa agitação é  

A) Haloperidol intravenoso. 

B) Diazepam intramuscular. 

C) Diazepam intravenoso. 

D) Haloperidol intramuscular. 

 
20. Homem de 35 anos procurou assistência médica com queixa de ter perdido 4  quilogramas em 

1 mês, mesmo o apetite estando preservado. Sente-se agitado, com palpitações, tremores e 
insônia. Esse quadro vem evoluindo com dor de forte intensidade e de caráter persistente em 
região cervical anterior. Refere ter recebido o diagnóstico  de “arbovirose”, 6 semanas antes 
do início do quadro atual. No retorno, trouxe os seguintes exames: TSH 0,01 mIU/mL (VR 0,5 -
4,5 mIU/mL), T4 Livre 5,9 ng/dL (VR 0,7-1,5 ng/dL), TRAb (anticorpo anti-receptor de TSH) 
negativo.  

O tratamento desse paciente deverá incluir propranolol e 

A)  radioiodoterapia.  C) levotiroxina. 

B) metimazol.    D) anti-inflamatório. 
 
21. Homem de 64 anos com antecedente de diabetes foi internado no hospital para tratamento de 

doença pulmonar obstrutiva crônica descompensada. Na prescrição de medicamentos, foram 
incluídos piperacilina tazobactam 4,5 g 6/6h e prednisona 60 mg pela manhã, alé m dos 
broncodilatadores. O paciente foi mantido em dieta oral para diabéticos. Nas últimas 24h, os 
controles de glicemia capilar foram: 6h = 182; 12h = 211; 17h = 289; 22 h = 257.  

A melhor alternativa terapêutica para controle da hiperglicemia desse pacie nte é o uso de  

A) metformina.       C) insulina NPH aplicada pela manhã.  

B) insulina regular conforme glicemia capilar.    D) sitagliptina. 

 
22. Mulher de 67 anos procura atendimento para seguimento médico  com quadro de diabetes 

mellitus diagnosticado há aproximadamente 10 anos. Refere ser hipertensa e ter antecedente 
de doença arterial coronariana. Atualmente, está em uso de glimepirida 2 mg/dia, losartana 
50 mg/dia, sinvastatina 20 mg/dia e AAS 100 mg/dia.  Os exames mais recentes mostram: 
glicose 173 mg/dL, HbA1C 8,9%, colesterol total 175 mg/dL, HDLc 73 mg/dL, LDLc 68 mg/dL, 
VLDLc 34, triglicerídeos 173 mg/dL, uréia 49 mg/dL, creatinina 1,3 mg/dL (taxa de filtração 
glomerular estimada 42 mL/min/1.73m

2
), EAS normal.  

Nesse quadro, dentre as possibilidades terapêuticas, podemos considerar como uso 
adequado 

A) glibenclamida em substituição a glimepirida 2 mg/dia.  

B) metformina em doses progressivas até 2.000 mg/dia.  

C) linagliptina com dose ajustada para a taxa de filtração glomerular.  

D) empagliflozina pelo antecedente de coronariopatia na anamnese.  
 
23. Uma mulher de 33 anos é submetida à embolização arterial seletiva de um angiomiolipoma 

renal guiada por tomografia computadorizada sob anestesia peridural. Após a recuperação 
anestésica, passa a se queixar de fraqueza no membro inferior direito associada à 
hipoestesia dolorosa na região anterior da coxa e na face medial da perna ipsilateral. Durante 
a marcha, move o membro inferior direito com rotação externa da coxa. Sua força é normal 
para flexão, extensão e adução da coxa. Apresenta força grau 4 na extensão da perna e grau 
5 na flexão e extensão do pé, reflexos patelares assimétricos, diminuídos à direita, reflexos 
aquileus simétricos e reflexos cutâneo-plantares flexores.  Os achados sugerem 

A) abscesso de músculo psoas.   C) lesão do nervo femoral. 

B) radiculopatia L4.    D) plexopatia lombossacra. 
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24. Uma mulher de 27 anos com um quadro de labilidade emocional, alucinações e discinesias 
faciais iniciado há 3 semanas é internada devido a crises convulsivas. Desenvolve status 
epilepticus refratário a quatro medicamentos antiepilépticos. É intubada e mantida com 
infusão contínua de midazolam, pentobarbital e propofol. Quando a in fusão é interrompida 
volta a apresentar crises epilépticas. Não se obtém resposta favorável a metilprednisolona em 
altas doses nem à imunoglobulina intravenosa. O exame de ressonância magnética de crânio 
mostra hipersinal no T2 e FLAIR em região mesial temporal bilateralmente. Líquor sem 
pleocitose e com hiperproteinorraquia. Tomografias computadorizadas de tórax, abdome e 
pelve normais. 

O medicamento com melhor probabilidade de promover melhora nesse quadro é  

A) magnésio.    C) rituximabe. 

B) quetamina.    D) isoflurano. 
 
25. Uma jovem de 18 anos com diagnóstico de fibrose cística vai à consulta devido à história de 

dificuldades na marcha e no equilíbrio. Ao exame, exibe uma marcha com base de 
sustentação alargada, perda de sensibilidade vibratória e proprioceptiva distal aos tornozelos 
e sinal de Babinski bilateralmente.  

O quadro clínico apresentado deve-se à deficiência de 

A) vitamina B12.    C) tiamina. 

B) cobre.     D) vitamina E. 
 
26. Um senhor de 85 anos, diagnosticado com doença de Alzheimer, em tratamento com 

donepezila e memantina, é levado à consulta por sua filha devido a um quadro recente de 
ansiedade, acessos de raiva e comportamento agressivo.  

O tratamento farmacológico mais indicado, nesse caso, para controle dos sintomas é o uso de  

A) antidepressivo tricíclico. 

B) benzodiazepínico. 

C) inibidor de recaptação de serotonina.  

D) neuroléptico atípico. 
 
27. Homem de 60 anos foi encaminhado ao Hospital Giselda Trigueiro com quadro de febre, 

astenia e emagrecimento que vem se prolongando há 3 meses.  Ao comparecer ao exame 
clínico apresentava-se descorado e com moderada hepatoesplenomegalia. O teste rápido 
para HIV foi reagente, e o aspirado de medula óssea confirmou a presença de Leishmania por 
exame direto com coloração pelo Giemsa. A conduta indicada para esse caso é o uso de  

A) Glucantime por 20 dias. 

B) Anfotericina B lipossomal por 7 dias.  

C) Anfotericina B desoxicolato por 5 dias. 

D) Glucantime e Pentamidina por 30 dias.  
 
28. Menino de 5 anos chega à emergência de um hospital com febre, cefaléia e vômitos há 24 

horas. A mãe informou sonolência nas últimas 12 horas e surgimento de manchas arroxeadas 
na pele há 2 horas. Ao exame, encontrava-se febril (39°C), taquicárdico, torporoso e com 
acentuada rigidez nucal. Observaram-se sufusões hemorrágicas em membros. O hemograma 
revelou leucocitose com significativa neutrofilia e o L íquor estava turvo com 580 células/mm3, 
sendo 92% polimorfonucleares. A taxa de glicose no LCR era 20mg/dl e a dosagem de 
proteína era 86 g/dl. O médico suspeitou de Meningite Meningocócica e encaminhou o L íquor 
para exames microbiológicos. 

No caso referido, para a confirmação da hipótese diagnóstica pelo teste do Gram, espera-se 
visualizar a presença de 

A) diplococos gram negativos.   C) bacilos gram negativos. 

B) diplococos gram positivos.    D) bacilos álcool ácido resistentes.  
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29. A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa de elevada magnitude no mundo. Estima -se que 
um terço da população mundial esteja infectado com o bacilo causador da doença e, desses, 
10% a desenvolvam. O risco de adoecimento, isto é, a progressão para a TB ativ a, após 
infecção, depende de fatores endógenos, em especial da resposta imune.  

Com base nos conhecimentos sobre a resposta imune frente ao M. tuberculosis,  

A) o processo envolvido na morte ou inibição do crescimento do bacilo inclui sua ligação com 
o linfócito, a internalização dentro do seu fagossoma e posterior ação de oxidação.  

B) o bacilo poderá, após a infecção, ser eliminado ou controlado por vários mecanismos 
mediados por uma complexa interação entre macrófagos, linfócitos e citocinas.  

C) o controle eficaz sobre o M. tuberculosis acontece quando a bactéria sofre a ação das 
enzimas catalase e peroxidase produzidas pelos lisossomos dos neutrófilos segmentados.  

D) o granuloma, composto de linfócitos CD8
+
 e monócitos, facilita a eliminação da bactéria 

por apoptose dos plasmócitos infectados e liberação dos bacilos no meio extracelular.  
 
30. As hepatites virais agudas podem evoluir de forma benigna, prolongada ou fulminante, 

relacionadas, principalmente, com o tipo de vírus. Os cinco tipos de hepatites virais são 
clinicamente indistinguíveis, requerendo avaliação diagnóstica laboratorial específica para 
definir o agente etiológico. Entretanto, algumas particularidades ajudam o médico a suspeitar 
de um tipo específico de hepatite. Em relação às hepatites virais,  

A) a evolução da hepatite E é “silenciosa” ou oligosintomática. Mais de 95% dos casos são 
anictéricos e, em 80% das vezes, a infecção se cronifica.  

B) a hepatite pelo vírus B tem início súbito, geralmente febril, com pródromos menos 
prolongados e icterícia em 90% dos casos na primeira semana.  

C) a infecção pelo vírus da hepatite C é assintomática. Entretanto, gestantes que a adquirem 
podem evoluir para uma forma ictérica aguda grave.  

D) o vírus da hepatite A causa, frequentemente, uma doença subclínica com recuperação 
completa e que confere imunidade subsequente permanente.  

 
31. Em relação ao tratamento da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), sabe -se que os 

broncodilatadores são a pedra angular no seu tratamento. Sobre isso, avalie as seguintes 
afirmativas:  

 

I 
A adição de um segundo broncodilatador de longa duração com um mecanismo de 
ação diferente aumenta os benefícios sobre diferentes desfechos, notadamente a 
dispneia e a frequência e gravidade das exacerbações na DPOC.  

II 
Apenas a adição do corticosteroide a um broncodilatador é suficiente para  prevenir e 
tratar a dispneia e as exacerbações.  

III 
A dosagem de eosinófilos no sangue é apontada como um preditor de resposta aos CI 
em indivíduos com DPOC. 

IV 
A associação LABA + LAMA está indicada apenas para pacientes com DPOC muito 
graves, durante exacerbações do quadro. 

 

Estão corretas, apenas  

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

 
32. No que diz respeito ao Tromboembolismo Pulmonar (TEP), considere as afirmações abaixo . 
 

I 
O TEP maciço gera obstrução de intensidade variável do leito vascular pulmonar, com 
consequente aumento da resistência vascular pulmonar e sobrecarga pressórica para 
o ventrículo direito. 

II 
O prognóstico dos pacientes com TEP dependerá em grande parte do grau de 
disfunção do VD e de suas consequências.  

III 
A estratificação de risco de complicações relacionadas ao TEP pode ser apenas 
objetivada pela avaliação clínica, com aplicação dos Critérios de Wells.  

IV 
A indicação de trombólise em pacientes instáveis é bem estabelecida, sendo, 
portanto, segura e indicada em todas as situações clínicas e cirúrgicas.  

 

Estão corretas as afirmativas  

A) I e II.  B) I e III.  C) II e IV.  D) III e IV. 
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33. Um homem de 40 anos, asmático desde a infância, encontra-se internado na enfermaria há 
12 horas com intensa dispneia e uso de musculatura acessória. Agitado e desorientado, 
apresenta cianose de extremidades. Estava em uso de Hidrocortisona 200 mg IV de 6/6 h, 
além de Nebulizações com Fenoterol (10 gts) + Ipratróprio (40 gts) de 4/4h. À ausc ulta 
apresenta MV diminuído globalmente. Uma gasometria arterial revelou pH 7,25; PaO 2 46 mm 
Hg e PaCO2 65 mm Hg. Nesse quadro apresentado, a conduta que melhor se aplica é  

A) administrar imediatamente Sulfato de Magnésio IV.  

B) colocação em ventilação não-invasiva com CPAP e terbutalina subcutânea.  

C) colocação em ventilação não-invasiva com BiPAP e adrenalina subcutânea.  

D) entubação orotraqueal e ventilação mecânica invasiva.  
 
34. Paciente do sexo masculino, 37 anos, apresenta quadro de edema de iníci o súbito e 

progressivo acompanhado de redução de volume urinário e hematúria. O paciente refere 
quadro de infecção de pele dos membros inferiores há 15 dias (lesões crostosas com 
purulência). O sedimento urinário evidencia a presença de proteinúria (+), he matúria (3+) e 
esterase leucocitária (3+). Ao exame físico, não se evidenciam lesões sugestivas de infecção, 
hiperemia, petéquias ou púrpuras. A respeito do quadro renal apresentado pelo paciente,  

A) dada a possibilidade de glomerulonefrite pós-estafilocócica, pressupõe-se que o paciente 
seja portador de diabete melito.  

B) por se tratar de um quadro suspeito de Doença de Berger, seria esperado um 
acometimento sincrônico entre o quadro renal e infeccioso.  

C) trata-se de uma glomerulonefrite pós-infecciosa, em que o quadro de infecção precede o 
quadro renal. 

D) devido à possibilidade de Vasculite Renal, não há relação do quadro infeccioso e da 
glomerulonefrite apresentada. 

 
35. Paciente do sexo masculino, 18 anos, recebeu diagnóstico de Diabetes Mellitus do tipo 1, 

após quadro de cetoacidose diabética, diagnosticada há 2 anos. Apresenta um quadro de 
anasarca de início insidioso há 3 meses. Refere início de edema em membros inferiores e 
face, com ganho de peso de aproximadamente 7 kg no período. Encontra -se em tratamento 
regular com insulinoterapia e nega uso prévio de inibidores da enzima conversora da 
angiotensina, anti-inflamatórios ou hipolipemiantes. Os exames apresentados revelaram:  

Hb = 12,3g/dL leucócitos 6320 plaquetas 290.000.  
Creatinina = 0,6; Ureia = 67; Na = 131; K = 4,5; Albumina = 2,1; Colesterol total = 290, 
LDL = 178, TGL = 190. 
Glicemia de jejum = 115; Hemoglobina glicada = 7,0 %.  
EAS: proteínas 4+, presença de corpúsculos ovais graxos, ausência de hematúria.  

 

A respeito do quadro apresentado, justifica-se 

A) repetir o sumário de urina e proceder biópsia renal apenas se identificada hematúria 
glomerular. 

B) realizar mapeamento da retina para diagnóstico associado de retinopatia e nefropatia 
diabética. 

C) realizar biópsia de rim para diagnóstico de glomerulopatia não relacionada ao diabetes.  

D) solicitar pesquisa de complementos séricos e proceder biópsia de rim se resultados 
estiverem baixos. 

 
36. Um homem adulto, 45 anos, queixa-se de poliúria. Refere que vem apresentando grande 

volume urinário (medido em um dia 4.500 ml/24horas), acompanhado de noctúria e polidipsia. 
Nega antecedentes de diabetes mellitus e uso prévio de diuréticos. Sua pressão arterial é de 
110 x68 mmHg. Os exames apresentados evidenciaram: Na+ = 144 mEq/L, K+ = 4,1 mEq/L, 
Mg = 2,2 mg/dL, Ca = 8,4 mg/dL, Creatinina = 0,8 mg/dL, Osmolaridade urinária = 400 
mOsm/kg. Após restrição hídrica, o sódio medido foi 150 mEq/L e a osmolaridade urinária 300 
mOsm/kg. O resultado da osmolaridade urinár ia após o uso de desmopressina intranasal foi 
450 mOsm/Kg.  

Ao analisar o caso clínico, o diagnóstico etiológico mais provável para esse caso é de  

A) diabetes insípido central.     C) polidipsia primária. 

B) diabetes insípido nefrogênico.    D) secreção inapropriada de ADH. 
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37. Mulher de 65 anos apresenta, há 5 anos, dor articular nas mãos, com breve rigidez matinal, 
que piora, ao final de suas atividades de dona de casa. Refere que algumas articulações 
dolorosas “ficaram mais largas” nos últimos 2 anos, mesmo após melhora da dor.  

Diante desse relato na história clínica, é provável que a paciente se refira 

A) à presença de tofos nas interfalangeanas próximas, o que sugere artrite gotosa.  

B) a nódulos reumatoides nas interfalageanas distais e metacarpofalageanas, o que sugere 
artrite reumatoide. 

C) a nódulos de Heberden nas interfalangeanas distais, o que sugere osteoartrite.  

D) a nódulos de Bouchard nas metacarpofalageanas, o que sugere artrite reumatoide.  
 

38. Homem de 23 anos foi diagnosticado com espondilite anquilosante, que iniciou com queixa de 
lombalgia e calcanalagia à direita, há 3 anos. Nesse caso, quanto ao ritmo, a dor lombar do 
paciente, provavelmente, se manifestou como  

A) dor lombar irradiada para um membro inferior, seguindo um trajeto definido, com alívio ao 
repouso e piora com os movimentos.  

B) dor lombar sem irradiação, com melhora após repouso e piora à movimentação, 
acompanhada de rigidez matinal breve.  

C) dor lombar sem irradiação, com piora após repouso e alívio com os movimentos, 
acompanhada de rigidez matinal prolongada.  

D) dor lombar irradiada para os membros inferiores, com piora ao caminhar, obrigando o 
paciente a parar e depois reiniciar o movimento.  

 

39. O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica autoimune que 
envolve múltiplos órgãos e sistemas e se caracteriza pela presença de múltiplos 
autoanticorpos.  

Sobre o significado de alguns desses autoanticorpos no LES, é relevante considerar que  

A) o FAN tem valor prognóstico, quando em altos títulos no LES.  

B) o anticorpo anti-Ro está associado à possibilidade do lúpus neonatal.  

C) o anticorpo anti-Sm é um marcador de atividade de doença.  

D) o anticorpo anti-cardiolipina está associado à presença de sangramentos. 

 

40. Homem, 25 anos, vítima de colisão 
moto/carro, foi admitido na urgência com 
rebaixamento do nível de consciência 
(Glasgow 12), PAM 120 mmHg, FC 48 
bpm, FR 12 irpm e SAT 92% em MV 50%. 
Realizada TC do crânio conforme imagem 
ao lado:  

O Paciente é portador de Hemofilia B e 
não há relato de alergias prévias, nem 
presença de inibidores dos fatores da 
coagulação. Feita terapia medicamentosa 
específica e drenagem cirúrgica do 
hematoma com sucesso, foi admitido na 
UTI, entubado e considerado 
hemodinamicamente instável. Ao exame: 
sedado, RASS -5, com FC 90bpm, ritmo sinusal, PAM 55 mmHg, com noradrenalina 0,5 
micro/kg/min, em ventilação mecânica, PEEP 7 Fio2 0,4 SAT 99%, ausculta pulmonar limpa, 
abdomen flácido e extremidades sem edemas /panturrilhas livres.  

O manejo adequado desse paciente envolve a manutenção de infusão de fator  

A) VIII a cada 24 horas, expansão volêmica com solução de ringer simples e ventilação 
controlada com manutenção de Paco2 entre 25 e 35 mm Hg. 

B) IX a cada 24 horas, expansão volêmica com solução de ringer simples e ventilação 
controlada com manutenção de Paco2 entre 25 e 35 mm Hg. 

C) VIII a cada 12 horas, expansão volêmica com solução de cloreto de sódio 0,9% e 
ventilação controlada com manutenção de Paco2 entre 30 e 39 mmHg. 

D) IX a cada 12 horas, expansão volêmica com solução de cloreto de sódio 0,9% e ventilação 
controlada com manutenção de Paco2 entre 30 e 39 mm Hg. 
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41. Mulher, 68 anos, vítima de trauma contuso abdominal, após queda de  escada, realizou TC de 
abdômen que mostrou lesão hepática isolada de grau 3 de acordo com a Classificação da 
American Association for the Surgery of Trauma Organ Injury Scale (AASTWOIS), sendo 
optado por tratamento não operatório. Conduzida à UTI para seguimento clinico, foi admitida 
acordada e colaborativa, com PA 100/60 mmHg, FC 78 bpm, FR 22 irpm e SAT 94% em ar 
ambiente, com pulso radial palpável e amplo. Realizou-se monitorização da pressão intra-
abdominal, através de sonda vesical, de pressão invasiva em cateter na artéria radial direita e 
feito coleta seriada de hematócrito. Após 6 horas, o hematócrito caiu de 34% para 26%, com 
pressão arterial média de 80 mmHg, FC 94 bpm e pressão intra-abdominal de 25 mmHg.  

O manejo adequado desse paciente, nesse momento, envolve  

A) tratamento cirúrgico do trauma abdominal, colocação de compressas para controle de 
danos, infusão de hemocomponentes, sonda nasogástrica fechada e manutenção de 
pressão de perfusão abdominal acima de 60 mmHg. 

B) tratamento conservador do trauma abdominal, angiografia com embolização venosa 
hepática, infusão de cristaloide, sonda nasogástrica fechada e vasopressores mantendo 
pressão de perfusão abdominal acima de 70 mmHg. 

C) tratamento conservador do trauma abdominal, angiografia com embolização arterial 
hepática, infusão de hemocomponentes, sonda nasogástrica aberta, restrição de fluidos e 
manutenção de pressão de perfusão abdominal acima de 60 mm Hg. 

D) tratamento cirúrgico do trauma abdominal, rafia e evacuação de hematomas, infusão de 
cristaloide, sonda nasogástrica aberta e manutenção de pressão de perfusão abdominal 
acima de 70 mmHg. 

 

42. Homem, 76 anos, alcoolista de 1 litro de uísque por semana há 20 anos, é hipertenso em uso 
de enalapril 20 mg/dia e diabético em uso de metformina 1000 mg/dia. Apresenta-se, há 3 
meses com edema progressivo de membros inferiores e há 2 semanas com aumento do 
volume abdominal. Nas últimas 24 horas, apresentou confusão mental e vômitos escurecidos 
em “borra de café”. Reside em zona rural e não faz acompanhamento médico regular. Ao 
exame, encontrava-se pálido, ictérico, sonolento, respondia as solicitações de forma confusa 
e apresentava dor abdominal à palpação. Laboratório mostrava hematócrito de 20%, albumina  
sérica de 2,5 g/dl, glicemia de 220 mg/dl e gasometria arterial com ph 7,1 com bicarbonato de 
8 mEq/l. Realizada expansão volêmica com albumina e hemocomponentes, além de 
antibioticoterapia empírica, o tratamento adicional na UTI envolve  

A) o uso de inibidores da bomba de prótons, que mostrou eficácia para o tratamento da 
hemorragia associada às varizes de esôfago, e a escleroterapia, que é mais eficaz que a 
ligadura para controlar o sangramento, com menos efeitos adversos e melhora na 
sobrevida. 

B) o uso de terlipressina por cinco dias para evitar ressangramento precoce, sendo que a 
combinação desta com a ligadura é recomendada como a primeira opção terapêutica no 
sangramento agudo de varizes. 

C) o implante de TIPS quando o sangramento é persistente ou há ressangramento precoce, 
sendo dispensado o uso de betabloqueadores não seletivos.  

D) o uso de betabloqueadores seletivos nos sangramentos de pequenas varizes, que não são 
passíveis de tratamento endoscópico, associado a sucralfato . 

 

43. Homem de 72 anos retorna ao médico para reavaliação após conclusão de tratamento para 
infecção urinária associada à nefrolitíase. O paciente havia ficado com um cateter duplo J e 
usado cefepime por 14 dias. Na consulta, queixava-se de desânimo e adinamia, com perda de 
interesse pelos assuntos de casa. Foi-lhe então prescrito escitalopram 20 mg/dia e solicitado 
novos exames para checar sua função renal e também para excluir uma nova infecção. Após 
quatro dias dessa consulta, o paciente retorna ao médico apresentando febre, letargia, abalos 
musculares, taquicardia sinusal, elevação da pressão arterial, desorientação temporal e 
diarreia. Seus novos exames eram: Cr 1,5 mg/dl, Ur 86 mg/dl, Leucograma 11.400 L/ml com 
2% de bastões, hemocultura e urocultura negativas, Na 133 mEq/l, potássio 3,7 mEq/l e EAS 
com 5 leucócitos por campo.  

A melhor conduta a ser aplicada, nesse caso, é 

A) iniciar propranolol e suspender escitalopram. 

B) iniciar meropenem associado ao metronidazol.  

C) fazer hemodiálise e corrigir sódio.  

D) fazer TC de crânio e punção lombar.  
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44. Uma mulher de 62 anos vai ao médico com queixas de lapsos de memória recorrentes e 
progressivos. A filha que a acompanha em consulta relata que a paciente , frequentemente, se 
perde na rua ao sair de casa e tem dificuldade em lidar com seu cartão de crédito, que já foi 
várias vezes cancelado. A paciente tem um irmão mais velho com quadro demencial, que 
iniciou aos 55 anos. Como antecedentes pessoais tem doença de Hashimoto e hipertensão 
arterial sistêmica, doenças devidamente controladas com medicação.  

Na avaliação diagnóstica dessa paciente, deverão ser solicitados  

A) Angio-tomografia de crânio, FAN, ACTH e prolactina.  

B) PET neurológico, ferritina e dosagem de selênio.  

C) USG doppler de carótidas e vertebrais e ácido fólico. 

D) Ressonância de crânio, Anti-HIV, VDRL e vitamina B12. 

 
45. Uma mulher de 78 anos, coronariopata, hipertensa e diabética, vai ao médico mostrar sua 

densitometria óssea após cinco anos recebendo alendronato de sódio. O exame mostrava T-
score -3,2 de L1-L4 e T-score -3,1 no colo do fêmur. Seus níveis sanguíneos de cálcio e 
vitamina D estavam normais. A paciente negava quedas nos últimos seis meses e nunca 
havia sofrido fraturas. Foi tabagista na juventude e sua mãe faleceu em uma internação 
prolongada após uma fratura de quadril.  

Além de manter a reposição de cálcio e vitamina D, a melhor conduta para essa paciente é  

A) associar denosumabe ao alendronato.  

B) trocar alendronato por denosumabe. 

C) associar teriparatida ao alendronato.  

D) trocar alendronato por ranelato de estrôncio.  
 
46. A Síndrome de Lise Tumoral (SLT), decorrente da destruição maciça de células neoplásicas e 

com elevado potencial de mortalidade, é uma complicação temível em pacientes oncológicos. 
Sobre o diagnóstico e manejo da SLT, considere as seguintes afirmações: 

 

I 
Síndrome de Lise Tumoral Laboratorial ocorre quando duas ou mais das seguintes 
anormalidades surgem espontaneamente ou após início de terapia oncológica: 
hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia e hipercalcem ia. 

II 
Síndrome de Lise Tumoral Clínica acontece quando a Síndrome de Lise Tumoral 
Laboratorial vem acompanhada de alguma complicação: elevação da creatinina, 
convulsões, arritmia cardíaca ou parada cardiorrespiratória.  

III 
Rasburicase e hidratação com fluidos intravenosos são recomendados como 
tratamento de primeira linha para pacientes com alto risco para Síndrome de Lise 
Tumoral Clínica. 

IV 
A alcalinização urinária com bicarbonato de sódio aumenta a solubilidade do fosfato 
de cálcio nos túbulos renais, devendo ser indicada em pacientes com insuficiência 
renal, decorrente da Síndrome de Lise Tumoral.  

 

Estão corretas as afirmativas 

A) III e IV.  B) I e IV.  C) I e II.  D) II e III. 
 
47. A síndrome de compressão medular em pacientes oncológicos é uma complicação grave, 

principalmente relacionada às neoplasias de mama, pulmão, próstata e ao mieloma múltiplo 
e, muitas vezes, pode ser a primeira manifestação da doença .  

Sobre essa síndrome, 

A) a cirurgia de descompressão seguida de radioterapia é o tratamento de escolha , nos casos 
de instabilidade de coluna vertebral. 

B) o tratamento cirúrgico não é indicado nos casos de compressão medular por tumores sem 
diagnóstico histopatológico confirmado. 

C) localiza-se mais frequentemente na coluna lombossacra, sendo sua principal causa a 
ocorrência de metástase meníngea. 

D) tomografia computadorizada de coluna é o exame de escolha para investigação devido 
maior sensibilidade para diagnóstico de metástases. 
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48. Paciente do sexo feminino, 45 anos, com história de sangramento vaginal e corrimento de 
odor fétido há cerca de 2 meses, deu entrada no serviço de emergência com quadro de 
anúria, náuseas e vômitos. Exames laboratoriais mostravam ureia = 190 mg/dL e creatinina 
8,0mg/dL. Realizou ultrassonografia do abdome total que demonstrou uretero -hidronefrose 
bilateral e massa pélvica. Ressonância magnética da pelve evidenciou massa em topografia 
de colo uterino com invasão de terço superior de vagina e de ureteres bilateralmente, com 
dilatação pielocalicinal e hidronefrose a montante. Foi submetida a uma nefrostomia 
percutânea bilateral, com normalização da função renal. Realizada biópsia de lesão em colo 
uterino, o resultado foi compatível com carcinoma de células escamosas. Exames de 
estadiamento não evidenciaram metástases à distância.  

O tratamento mais indicado nesse momento é 

A) quimioterapia sistêmica. 

B) quimioterapia e radioterapia.  

C) radioterapia primária. 

D) histerectomia radical. 
 
49. Os marcadores tumorais são frequentemente utilizados como indicadores de malignidade. 

Embora possam ser auxiliares, geralmente, não possuem especificidade suficiente para o 
diagnóstico definitivo de câncer. Suas principais aplicabilidades na prática clínica co nsistem 
na avaliação da resposta terapêutica e detecção precoce de recidivas.  

Nesse contexto, a associação entre o marcador tumoral e o tipo de neoplasia é  

A) antígeno carcinoembrionário – hepatocarcinoma. 

B) calcitonina – câncer medular de tireóide. 

C) CA 15.3 – carcinoma de bexiga. 

D) cromogranina A – tumor de células germinativas.  
 
50. Paciente do sexo feminino, 38 anos, pré-menopausada, comparece ao ambulatório com 

história de nódulo palpável indolor e com crescimento progressivo em mama direita há cerca 
de 2 meses. Nega comorbidades. Não apresenta histórico familiar de câncer de mama. Ao 
exame físico: mamas de grande volume, com nódulo palpável de 5,5 cm em quadrante 
superior externo de mama direita, endurecido e irregular com comprometimento cutâneo e 
axila direita com a presença de conglomerado linfonodal medindo 3,0 cm. Realizada biópsia 
por agulha grossa da mama, revelou-se carcinoma invasivo de tipo não-especial, grau 
histológico III e imuno-histoquímica negativa para receptor de estrógeno, receptor de 
progesterona e Her-2. Exames de estadiamento não mostraram presença de metástase à 
distância.  

Sobre esse caso, analise as seguintes afirmações:  
 

I 
Quimioterapia neoadjuvante deve ser considerada em razão de doença localmente 
avançada. 

II A paciente tem indicação de radioterapia adjuvante após tratamento cirúrgico.  

III A paciente deverá receber tamoxifeno associado à supressão ovariana na adjuvância.  

IV Biópsia do linfonodo sentinela deve ser realizada no tratamento cirúrgico da paciente.  
 

Estão corretas, apenas,  

A) I e IV. 

B) I e II. 

C) II e III. 

D) III e IV. 

 


