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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 Gastroenterologia. 

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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Gast ro ente ro log ia           01  a  50   
 

 

01. A doença do refluxo gastroesofágico é uma condição multifatorial que se instala , 
principalmente, por relaxamento transitório do esfíncter esofagiano inferior, decorrendo do 
desequilíbrio entre os fatores protetores e agressores da mucosa esofágica. São 
consideradas possíveis manifestações dessa doença  

A) otite média recorrente, esôfago de Barret  e infecção por H. pylori. 

B) asma, úlcera gástrica e sinusite.  

C) tosse, erosão dentária e fibrose pulmonar idiopática.  

D) estenose esofágica, dor torácica e distensão abdominal.  
 

02. Homem, 45 anos de idade, procura o gastroenterologista porque, há muito tempo, tem 
sintomas típicos de doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), com piora importante no 
último ano, quando aumentou o peso em 15 Kg. Atualmente, apresenta IMC= 32 Kg/m². Entre 
as orientações de mudança do estilo de vida, como parte do tr atamento, a elevação da 
cabeceira da cama e a redução do peso são as intervenções mais importantes e 
inquestionáveis quanto à sua eficácia. O paciente, ao escutar essas recomendações, solicita 
mais informações com relação à obesidade e à DRGE. Essas informações devem ressaltar 
que a obesidade está associada  

A) às complicações, como esôfago de Barret, e tem, como fator contribuinte, a elevada 

atividade de citocinas que afetam o esfíncter esofagiano inferior.  

B) à adenocarcinoma e à esofagite erosiva, tendo, como mecanismo proposto, a elevada 

incidência de apneia do sono. 

C) à elevada prevalência de hérnia de hiato e tem, como fator contribuinte, o índice de massa 

corpórea numa relação diretamente (ou inversamente) proporcional.  

D) às necessidades de intervenção cirúrgica, independente da resposta ao tratamento 

medicamentoso, visto o alto índice de recidiva, e ao maior risco de complicações.  
 

03. J.F.N., 48 anos de idade, é submetida a uma endoscopia digestiva alta (EDA) , porque 
apresenta queixa de regurgitação ácida e sensação de globus há cerca de 6 meses, quase 
diariamente. A EDA demonstrou esofagite grau B de Los Angeles que evidencia 

A) a presença de, pelo menos, uma solução de continuidade da mucosa contígua entre o topo 

de duas ou mais pregas mucosas, mas não circunferencial (ocupando menos que 75% da 

circunferência do esôfago). 

B) a presença de uma (ou mais) solução de continuidade da mucosa confinada às pregas 

mucosas, menores que 5 mm cada. 

C) a presença de, pelo menos, uma solução de continuidade da mucosa com mais de 5 mm 

de comprimento, confinada às pregas mucosas e não contíguas entre o topo de duas 

pregas. 

D) a presença de uma (ou mais) solução de continuidade da mucosa circunferencial 

(ocupando, no mínimo, 75% da circunferência do esôfago).  
 

04. A descoberta do Helicobacter pylori (Hp) foi uma das maiores conquistas da história moderna 
da gastroenterologia. O Hp acomete 50% da população mundial, com maior prevalência em 
regiões de menor nível socioeconômico e baixo saneamento. A maioria das pessoas 
infectadas permanece assintomática, mas uma parte desenvolve gastrite crônica.  O paciente 
deve ser submetido à investigação da infecção por Hp quando há  

A) doença ulcerosa péptica, uso em longo prazo de AAS e anti inflamatórios, e doença do 
refluxo gastroesofágico. 

B) gastrite atrófica, câncer gástr ico em parente de primeiro grau e vontade do paciente para 
realizar o exame. 

C) vontade do paciente para realizar o exame, dispepsia funcional e vários pólipos 
hiperplásicos. 

D) metaplasia intestinal, tumor estromal gastrointestinal (GIST) e úlcera duodenal.  
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05. Rebeca já está assintomática após tratamento para erradicação do H. pylori, seguido de dois 

meses de tratamento com inibidor de bomba de prótons (IBP) diário. Antes do tratamento, sua 

endoscopia digestiva alta (EDA) havia mostrado uma gastrite erosiva de antro com teste da 

urease positivo. A orientação para Rebeca, nesse momento , é 

A) manter tratamento e fazer teste sorológico para confirmar erradicação do H. pylori. 

B) suspender o IBP e fazer um teste sorológico para H.pylori, após duas semanas. 

C) manter tratamento e indicar nova EDA para realizar biópsia a fim de confirmar a 

erradicação do H. pylori. 

D) suspender o IBP e fazer o teste respiratório para H.pylori, após duas semanas. 

 

06. A senhora M.S.F. fez tratamento para úlcera duodenal positiva para H. pylori com esquema 

medicamentoso tríplice composto por amoxacilina, c laritromicina e omeprazol, por 7 dias. 

Entretanto, em avaliação posterior, observou-se que o tratamento não conseguiu erradicar a 

bactéria. Nesse caso, o próximo esquema possível a ser prescrito para essa paciente é 

A) tetraciclina + subcitrato de bismuto + metronidazol + IBP por 14 dias. 

B) metronidazol + claritromicina + IBP por 7 dias. 

C) amoxicilina + claritromicina + IBP por 14 dias.  

D) amoxicilina + subcitrato de bismuto + furazolidona + IBP por 7 dias. 

 

07. Mulher de 54 anos de idade é submetida a uma endoscopia digestiva alta (EDA) para 

avaliação de sintomas dispépticos. Os achados da EDA revelam uma massa polipoide de 1,5 

cm no estômago proximal que foi biopsiada. A patologia revela um adenocarcinoma bem 

diferenciado. O próximo passo mais apropriado a esse caso é  

A) indicar nova endoscopia digestiva alta para realização de mucosectomia. 

B) encaminhar a paciente para cirurgia de gastrectomia. 

C) realizar ultrassonografia endoscópica para avaliar se houve ressecção total da lesão.  

D) solicitar tomografia computadorizada de abdome para estadiamento.  

 

08. O adenocarcinoma gástrico precoce, raramente, apresenta manifestações clínicas que 

possam induzir a um diagnóstico da doença em sua fase mais inicial. O tumor torna -se 

sintomático, na grande maioria dos casos, quando está em uma fase avançada da doença ou 

quando já existem metástases. Estas podem ocorrer nos ossos, pulmão, fígado, cérebro e 

sistema linfático. A metástase do câncer gástrico no ovário denomina-se 

A) Virchow. 

B) Krukenberg. 

C) Blumer. 

D) Troisier. 

 

09. Mulher de 48 anos dá entrada no serviço de emergência com queixa de dor abdominal, 

icterícia e febre. Ao realizar exame físico, além da icterícia (++/4+), apresenta dor à palpação 

em hipocôndrio direito, pressão arterial de 140x90 mmHg, frequência cardíaca de 88 bpm e 

temperatura de 37,8 ºC. A paciente relata diversas outras idas ao pronto-socorro devido a um 

quadro de dor abdominal com irradiação para o ombro direito. Esse quadro se iniciava após 

alimentação gordurosa e se associava a náuseas e vômitos, mas melhorava após medicações 

endovenosas feitas no hospital. A partir da principal hipótese diagnóstica, a conduta inicial 

mais importante para essa paciente é 

A) hidratação venosa, ciprofloxacino e metronidazol.  

B) colangiopancreatografia retrógrada endoscópica de urgência.  

C) colescistectomia e coledocostomia à Kehr. 

D) antitérmico, cefalotina e vancomicina. 
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10. Um paciente de 70 anos de idade – etilista, tabagista e obeso – tem diagnósticos recentes de 

diabetes mellitus e hepatite C (VHC). Dos fatores citados, aquele que potencializa os efeitos 

deletérios do álcool sobre o fígado é 

A) o diabetes mellitus.   C) a obesidade. 

B) o tabagismo.     D) a infecção crônica pelo VHC.  

 

11. Mulher de 75 anos é levada ao pronto-socorro após ser encontrada inconsciente em casa. 

Está sonolenta, não responsiva aos comandos verbais e hipotensa, com PA 70 x 40 mmHg. 

Os exames laboratoriais iniciais revelam AST= 4570 U/L, ALT= 3190 U/L, FA= 165 U/L (VR 

130), gama=GT 159 U/L (VR 60), BT=2,5, BD=1,9, DHL=2970, TAP= 70%, RNI= 1,30. A 

hipótese diagnóstica mais provável para essa paciente é a  

A) hepatite isquêmica.  

B) overdose de paracetamol.  

C) intoxicação alcoólica. 

D) hepatite aguda viral fulminante.  

 

12. A pancreatite crônica é uma doença caracterizada por um processo inflamatório crônico que 

acarreta destruição progressiva e irreversível do tecido pancreático. As manifestações 

clínicas predominantes são dor abdominal, má digestão de gorduras e diabetes. Os objetivos 

do tratamento incluem controle da dor, correção da insuficiência pancreática e manejo das 

complicações. Nessa patologia, o mais indicado é 

A) a analgesia com aniitinflamatórios e analgésicos não opioides, pois os opióides estão, 

formalmente, contraindicados no tratamento da dor crônica, por causarem contração do 

esfíncter de Oddi. 

B) a reposição de enzimas digestivas com cápsulas medicamentosas, duas horas após cada 

refeição, para os pacientes com diarréia crônica.  

C) a cirurgia como primeira e principal opção de tratamento da dor crônica, pois esta é 

causada por cálculos no ducto pancreático.  

D) a realização de controle rigoroso da glicemia, pois há um risco maior de hipoglicemia 

durante o tratamento com insulina, em função do comprometimento da síntese de 

glucagon. 

 

13. Um homem, 59 anos de idade, com pancreatite crônica alcoólica, apresenta dor abdominal 

persistente, descrevendo-a como implacável. A dor está localizada no mesogástrio e 

irradiação para o dorso. O paciente já está em uso de dipirona e tramadol, mas o alívio é 

parcial. Ele questiona seu médico sobre a possibilidade de uma cirurgia.  O profissional 

responde-lhe que o tratamento cirúrgico da pancreatite crônica, nesse caso, proporciona   

A) a redução da dor intratável e o tratamento de algumas complicações locais.  

B) o retardo da evolução da doença e a redução da dor.  

C) a diminuição de complicações locais, porém não retarda a evolução da doença .  

D) a prevenção das complicações sistêmicas, porém não alivia a dor .  

 

14. Uma paciente apresenta níveis elevados de aminotransferases e, após criteriosa avaliação, 

levanta-se a hipótese de doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA), relacionada à 

síndrome metabólica. A indicação de uma biópsia hepática percutânea é necessária a fim de  

A) estadiar e aconselhar quanto a riscos futuros.  

B) excluir distúrbios ocultos de sobrecarga de ferro.  

C) afastar o diagnóstico de hepatite viral ou medicamentosa. 

D) indicar a farmacoterapia mais apropriada.  
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15. O excesso de ferro é armazenado no fígado. Entretanto, se essa condição persistir e não for 

reconhecida e tratada, o ferro poderá se depositar em vários outros órgãos quando a 

capacidade de armazenamento do fígado se esgotar. Esse quadro pode levar à expressão 

fenotípica da hemocromatose hereditária, uma doença genética de herança autossômica do 

tipo 

A) dominante, relacionada aos genótipos H63D/H63D.  

B) recessiva, ocorrendo em pacientes com genótipos H63D/H63D.  

C) dominante, sendo os genótipos mais comuns C282Y/H63D e C282Y/alelo selvagem. 

D) recessiva, sendo os genótipos mais comuns o homozigoto C282Y e o heterozigoto 

composto C282y/H63D. 

 

16. Mulher, 50 anos de idade, obesa, diabética e dislipidêmica, recebe diagnóstico de doença 

hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) e se submete a uma elastografia hepática. Em 

relação a essa paciente, os principais fatores que poderão estar ligados à progressão para a 

cirrose hepática são 

A) grau de fibrose e IMC> 30 mg/altura². 

B) IMC>30 mg/altura² e hipertrigliceridemia. 

C) diabetes mellitus e grau de fibrose. 

D) diabetes mellitus e hipertrigliceridemia. 

 

17. A doença de Wilson caracteriza-se, clinicamente, pelas manifestações hepáticas, 

neurológicas e pela presença do anel de Kayser Fleischer , que é formado pela deposição de 

cobre na membrana de Descemet. Em relação a esse anel, analise as afirmativas a baixo.   
 

I Pode estar ausente nas formas puramente hepáticas ou pré -clínicas da doença. 

II Costuma ser observado nas apresentações neuropsiquiátricas. 

III É patognomônico da doença de Wilson.  

IV Não desaparece com o tratamento da doença.  
 

Das afirmativas, estão corretas 

A) I e II. 

B) I e IV. 

C) II e III. 

D) III e IV. 

 

18. O manejo terapêutico de pacientes com doenças inflamatórias intestinais (DII) foi, durante 

anos, baseado em monitorar a apresentação clínica do paciente como uma maneira de avaliar 

os desfechos. Com o advento de novos agentes imunobiológicos para o tratame nto, o manejo 

passou a se concentrar em outros parâmetros. Em relação ao manejo atual da doença 

inflamatória intestinal, os parâmetros passaram a   

A) utilizar a dosagem de biomarcadores, como a proteína C reativa e calprotectina fecal, 

apenas como parâmetros diagnósticos. 

B) incluir alvos endoscópicos e a se concentrar no impacto da cicatrização da mucosa como 

um dos principais objetivos do tratamento.  

C) utilizar a ileocolonoscopia para avaliação de remissão da doença de Chron de intestino 

delgado. 

D) incluir a remissão histológica como único objetivo terapêutico no tratamento da retocolite 

ulcerativa. 
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19. Os sintomas articulares constituem a manifestação extraintestinal mais comum em pacientes 

com doença de Crohn (DC) e com retocolite ulcerativa. Em re lação à manifestação articular, 

observa-se que o 

A) padrão de acometimento articular periférico, habitualmente, está associado aos períodos 

de atividade da doença intestinal e ao antígeno HLA B27. 

B) padrão axial, caracterizado por espondilite e sacroiliít e, com curso clínico e radiográfico 

independente da doença intestinal, está associado ao antígeno HLA B27. 

C) curso clínico da artrite periférica, em geral, é progressivo, evoluindo com destruição 

articular e tende a ser mais intenso de acordo com a gravidade da doença intestinal.  

D) curso da espondilite anquilosante progressiva, quando associado à retocolite em remissão, 

não necessita de tratamento com imunobiológico.  

 

20. A doença de Crohn (DC) pode envolver qualquer segmento do trato gastrointestinal. Os 

sintomas dependerão do local acometido e do fenótipo da doença. É fator preditivo de pior 

prognóstico na doença de Crohn 

A) pacientes jovens (< 40 anos ao diagnóstico).  

B) exame perianal normal. 

C) perda de peso. 

D) reto poupado. 

 

21. No diagnóstico da retocolite ulcerativa (RCU) e da doença de Crohn  (DC), há a necessidade 

da associação de dados clínicos, laboratoriais, endoscópicos, radiológicos e 

anatomopatológicos, pois não existe um exame específico que estabeleça os seus 

diagnósticos. Em relação ao diagnóstico das doenças inflamatórias intestinai s (DII), analise 

as afirmativas abaixo. 
 

I 
Os exames ASCA e p-ANCA têm baixa sensibilidade e especificidade. Portanto, não 

estão indicados, respectivamente, para a RCUI e DC. 

II 
A ileocolonoscopia com biópsias é o exame mais recomendado na avaliação inicial, 

diante da suspeita de colite aguda grave.  

III 
A endoscopia digestiva alta é recomendada para todos os pacientes na abordagem 

inicial da doença de Crohn. 

IV 
O exame padrão-ouro, para avaliação do intestino delgado, é a enteroscopia por 

cápsula endoscópica, embora seja contraindicada na suspeita de estenose.  
 

Das afirmativas, estão corretas 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) III e IV. 

 

22. Mulher, 29 anos, portadora de retocolite ulcerativa, vem para consulta de rotina com quadro 

de desconforto abdominal leve. Apresenta duas evacuações ao dia, notando raios de sangue 

em pequena quantidade. Traz colonoscopia que evidencia perda do padrão vascular e 

enantema em cólon sigmoide e em reto. Segundo o Escore de Mayo, essa paciente pode ser 

classificada como 

A) escore 6 – atividade moderada. 

B) escore 4 – atividade leve. 

C) escore 2 – remissão clínica. 

D) escore 3 – doença em atividade leve a moderada.  
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23. As transaminases são enzimas hepáticas que, quando elevadas, podem sinalizar alguma 

injúria hepática. De acordo com as interpretações para doenças hepáticas, a relação 

TGO/TGP = 3 é mais favorável ao diagnóstico de  

A) hepatite autoimune.    C) hepatite viral. 

B) hepatite alcoólica.    D) hepatite tóxica. 
 

24. Paciente masculino, 26 anos de idade, cursa com disfagia intermitente e dor retroesternal, 

sem relação com a deglutição, iniciadas há 3 meses. Além disso, ele apresenta náuseas, 

vômitos com restos alimentares e pirose, que pioram com a alimentação. Nem com o uso de 

omeprazol em dose plena por 8 semanas houve melhora do quadro. O paciente relatou 

impactação alimentar. Nesse caso, o exame de escolha e o diagnóstico mais provável são , 

respectivamente, 

A) radiografia contrastada do esôfago e divertículo de Zenker.  

B) endoscopia digestiva alta e doença do refluxo gastroesofágico.  

C) biópsia esofágica e esofagite eosinofílica.  

D) manometria esofágica e esôfago em quebra-nozes. 
 

25. Mulher, 18 anos, procura o gastroenterologista , apresentando diarreia crônica associada a 

atraso do desenvolvimento. Relata piora com a ingestão de alimentos que cont êm glúten. Seu 

médico suspeita de doença celíaca (DC) e solicita endoscopia com biópsia de duodeno. Os 

achados histológicos que sugerem DC, associados a quadro clínico e perfil sorológico 

compatíveis, são  

A) atrofia da mucosa, perda das vilosidades e hipoplasia de criptas . 

B) infiltrado linfocitário, aumento das vilosidades e hiperplasia de criptas.  

C) infiltrado linfoplasmocitário, abscessos de criptas e eosinófilos na lâmina própria.  

D) infiltrado linfocitário, atrofia de mucosa e hiperplasia de criptas.  
 

26. As angiectasias, ou angiodisplasias, são vasos sanguíneos aberrantes adquiridos que podem 

ocorrer em todo tubo digestório e causar sangramento evidente ou oculto. Sua prevalência 

aumenta com a idade e ocorre em associação a várias doenças, como, por exemplo, 

A) diabetes melito.   C) insuficiência renal crônica. 

B) hipertensão arterial sistêmica.   D) parasitose intestinal. 
 

27. Jovem de 20 anos de idade apresentou quadro de dor epigástrica de forte intensidade, não 

irradiada, associada à diarreia aquosa sem muco ou sangue, e emagrecimento de 4kg em 

uma semana. O exame do concentrado de fezes revelou larva rabditoide, fechando o 

diagnóstico de 

A) amebíase.     C) estrogiloidíase. 

B) giardíase.     D) teníase. 
 

28. A esquistossomose é uma infecção parasitária provocada por cinco espécies de trematódeos 

do gênero schistosoma. No Brasil, a principal espécie de Schistosoma envolvida na etiologia 

é o S. mansoni. As manifestações clínicas da esquistossomose variam de acordo com a 

espécie e a intensidade da infecção. As espécies intestinais podem levar a formas crônicas 

da doença: intestinal ou hepatoesplênica. As manifestações laboratoriais da forma 

hepatoesplênica incluem 

A) a plaquetopenia frequente, decorrente do hiperesplenismo.  

B) os distúrbios de coagulação, expressos pela ampliação do tempo de atividade de 

protrombina. 

C) a hipoalbuminemia, surgida, especialmente, na fase inicial da doença. 

D) o aumento das transaminases (ALT/AST) associado à necrose hepatocelular.  
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Para responder às questões 29 a 31, considere o excerto abaixo. 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define diarreia aguda como a passagem de 
fezes amolecidas ou líquidas em uma frequência de, no mínimo, três evacuações por 
dia, com duração inferior a duas semanas. Um terceiro componente, o peso (mais de 
200 g/dia), pode ser considerado, porém é difícil a avaliação na clínica diária. A 
diarreia ainda é uma das manifestações patológicas mais prevalentes em todo o 
mundo, constituindo a segunda causa de morte em crianças menores de 5 anos.  

 

29. Nos pacientes acometidos por Covid-19, a diarreia 

A) não deve ser tratada com loperamida e racecadotrila  pelo risco de magacólon tóxico.  

B) deve ser tratada com probióticos devido ao alto grau de evidência desse sintoma.  

C) é o sintoma do trato gastrointestinal mais frequente, independente da faixa etária.  

D) não deve ser tratada com imunobiológicos se eles tiverem doença inflamatória intestinal.  
 
30. A principal etiologia da diarreia de viajantes é 

A) aeromonas. 

B) giardia.  

C) salmonela entérica. 

D) escherichia coli enterotoxigênica.  
 
31. O principal patógeno que causa diarréia caracterizada pela má-absorção e presença de 

sangue e muco nas fezes é  

A) escherichia coli enterotoxigênica. 

B) vibrio cholerae.  

C) shigella.  

D) entamoeba histolytica. 
 
32. A vitamina B12 (cobalamina) é necessária para o amadurecimento das células vermelhas do 

sangue. Sua deficiência resulta na condição conhecida como anemia perniciosa. A causa 
mais comum de Hipovitaminose B12 é 

A) atrofia das células parietais gástricas. 

B) ressecção ileal.  

C) síndrome de supercrescimento bacteriano. 

D) insuficiência pancreática.  
 
33. O carcinoma hepatocelular (CHC) apresenta, do ponto de vista epidemiológico, distribuição 

geográfica e demográfica particular, determinada por fatores etiológicos específicos. Em 
relação à epidemiologia do Carcinoma Hepatocelular , analise as afirmativas abaixo. 

 

I É a principal causa de óbito em pacientes com cirrose hepática compensada.  

II No ocidente, 30 a 40% dos casos se desenvolvem em pacientes cirróticos.  

III A incidência do CHC está aumentando nos países ocidentais.  

IV O Brasil é considerado um país de alta incidência de CHC.  
 

Das afirmativas, estão corretas 

A) I e IV.    

B) II e III.     

C) II e IV. 

D) I e III. 
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34. Nas últimas décadas, muitos avanços foram conquistados na área da epidemiologia, do 

diagnóstico e do tratamento do carcinoma hepatocelular. O conhecimento dos passos  
relacionados à hepatocarcinogênese e a identificação do grupo de pacientes com maior risco 
para desenvolvimento desse tumor justificaram a realização de um amplo programa de 
rastreamento para detecção precoce. O principal método para rastreio de carcinoma  
hepatocelular em paciente com doença hepática crônica é a 

A) USG e alfafetoproteína a cada ano. 

B) dosagem de alfafetoproteína a cada 6 meses. 

C) ultrassonografia de abdome a cada ano.  

D) ultrassonografia (USG) de abdome a cada 6 meses. 
 

35. Mulher, 46 anos de idade, procura atendimento por estar apresentando aumento progressivo 

do volume abdominal há cerca de 3 meses. Ela não tem outras queixas. Ao realizar exame 
físico, não se observam estigmas sugestivos de doença hepática crônica, mas se percebe 
uma ascite moderada. A conduta indicada para essa paciente é realizar paracentese 
diagnóstica e 

A) afastar hepatopatia como causa da ascite, caso o GASA seja menor do que 1,1.  

B) suspeitar de neoplasia como causa da ascite, caso o GASA seja maior do que 1,1.  

C) iniciar diureticoterapia, caso o GASA seja menor do que 1,1.  

D) iniciar diureticoterapia independente do resultado do GASA.  
 

36. A hepatite autoimune é uma doença hepática crônica que acomete, predominantemente, 

mulheres e se caracteriza pela presença de hipergamaglobulinemia e autoanticorpos 
circulantes. A dosagem desses marcadores é importante no diagnóstico e acompanhamento 
clínico dos pacientes. Em relação a essa dosagem, nos casos da hepatite autoimune, uma 
particularidade importante é que 

A) a dosagem das gamaglobulinas não normaliza mesmo com a remissão da doença.  

B) a hipergamaglobulinemia é policlonal, mas o IgA tem aumento mais pronunciado.  

C) a hipergamaglobulinemia tende a ser maior nos casos com reatividade para o anticorpo 

antimúsculo liso. 

D) a presença de autoanticorpos ocorre em 90% dos casos e são patognomônicos para cada 
tipo de hepatite. 

 

37. Assim como em outras malignidades, a etiologia e a patogênese do câncer colorretal (CCR) 

não são completamente conhecidas. Diante de um paciente jovem com diagnóstico de 
neoplasia colorretal, deve-se avaliar a possibilidade de ele ser portador de alguma síndrome 
genética. Entre elas, a Síndrome de Lynch 

A) favorece, preferencialmente, o surgimento de tumores no cólon esquerdo. 

B) é a causa mais comum de CCR hereditário. 

C) não ocasiona risco de câncer extracólico. 

D) se caracteriza pela presença de pólipos hamartomatosos no cólon.  
 

38. O câncer colorretal (CCR), apesar de ser uma doença passível de prevenção por meio do 

diagnóstico precoce, ainda ocupa a terceira posição entre os tumores malignos mais 
frequentes nos homens e a segunda, entre as mulheres. Em relação aos fatores de risco do 
câncer colorretal, analise as afirmativas abaixo.  

 

I Carnes processadas não aumentam o risco. 

II Atividade física regular é fator protetor .  

III Uso de aspirina aumenta o risco. 

IV Consumo de álcool e tabagismo são fatores de risco. 
 

Das afirmativas, estão corretas 

A) I e III.    B) II e IV.  C) II e III.  D) I e IV. 
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39. A infecção das áreas de necrose condiciona um aumento da morbidade e constitui a principal 

causa de mortalidade tardia na pancreatite aguda (PA). Nos pacientes com quadro de PA que 

apresentam valor sérico da procalcitonina muito baixo, esse resultado   

A) está associado à maior gravidade de PA.  

B) tem alto valor preditivo positivo para infecção. 

C) tem alto valor preditivo negativo para infecção. 

D) é incompatível com o acompanhamento evolutivo da PA. 
 

40. Os marcadores tumorais são macromoléculas presentes no tumor, no sangue ou em outros 

líquidos biológicos, cujo aparecimento e/ou alterações em suas concentrações estão 

relacionados com a gênese e o crescimento de células neoplásicas. No diagnóstico de câncer 

de pâncreas, um valor de CA 19-9 de 110 U/mL é considerado 

A) importante, pois apresenta alta especificidade. 

B) conclusivo e de alta relevância, sobretudo em pacientes com doença hepática crônica.  

C) importante, pois apresenta alta sensibilidade. 

D) inconclusivo, pois pode-se encontrar esse valor em outros tumores malignos do trato 

gastrointestinal. 
 

41. A pancreatite aguda é uma patologia de grande relevância para a prática clínica diária. 

Pacientes acometidos por essa doença são, frequentemente, encontrados em salas de 

emergência e unidades de terapia intensiva. Reconhecê-la e instituir as medidas de 

tratamento específicas, sobretudo a reposição volêmica agressiva e a nutrição especializada, 

é fundamental para determinar a evolução da doença. Em paciente com diagnóstico de 

pancreatite aguda, deve-se prescrever dieta do tipo 

A) oral zero, que deverá ser mantida até a normalização das enzimas pancreáticas.  

B) oral, restrita em gordura, caso ela seja tolerada, já na admissão. 

C) enteral, na presença de sintomas álgicos, náuseas e/ou vômitos.  

D) parenteral, preferida, sempre que possível, em detrimento da nutrição enteral.  
 

42. Paciente J.L.A., 55 anos de idade, etanolista crônico, procura atendimento médico para 

mostrar o resultado de uma ultrassonografia de abdome que revelou um fígado com 

características cirróticas. O paciente não tem qualquer sintoma ou sinal característicos da 

doença. Considerando os objetivos do tratamento para esse paciente com cirrose 

compensada, o médico deverá contemplar a 

A) redução da fibrinogênese para evitar desenvolvimento de insuficiência hepática , 

clinicamente, significativa. 

B) medicação com a intenção de melhorar a função hepática.  

C) indicação da profilaxia de complicações, como ascite e encefalopatia hepática.  

D) redução da pressão portal em pacientes com hipertensão portal , clinicamente, 

significativa. 
 

43. As hepatopatias crônicas têm múltiplas etiologias e representam um prevalente problema de 

saúde pública, com destaque para as etilogias virais B e C, além da hepatopatia alcoólica e 

da esteatohepatite não alcoólica. O manuseio de pacientes tem evoluído substancialmente, 

com destaque para a prevenção da progressão da doença. Sendo assim, a adequada 

vacinação dos pacientes é um pequeno – mas importante – aspecto particular. Entre as 

orientações adequadas quanto à vacinação dos pacientes cirróticos ressalta -se que vacinas 

A) contra os vírus A e B não são recomendadas.  

B) com microrganismos vivos atenuados são recomendadas.  

C) inativadas são, usualmente, seguras.  

D) antigripal e antipneumocócica polissacárida não são recomendadas.  
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44. A colangite biliar primária caracteriza-se por colestase crônica não obstrutiva progressiva, 

ocorrendo, particularmente, em mulheres, após a quarta década de vida, sendo considerada a 

doença hepática autoimune mais comum. Numa paciente com dados clínicos sugestivos de 

colangite biliar primária, o teste diagnóstico mais específico é  

A) nível sérico do anticorpo anti-músculo liso. 

B) biópsia hepática.  

C) colangiorressonância. 

D) nível sérico do anticorpo antimitocôndria.  

 

45. A colangite esclerosante primária (CEP) é uma hepatopatia colestática crônica de etiologia 

autoimune, caracterizada por inflamação e fibrose de ductos biliares intra e extra hepático s. 

Apresenta curso clínico variável e progressão lenta para a cirrose hepática. Os aspectos 

clínicos da colangite esclerosante primária revelam que 

A) acomete, em maior proporção, indivíduos do sexo feminino, numa relação de 4 mulheres 

para 1 homem. 

B) há o aumento do risco de neoplasias hepatobiliares em até 40 vezes , quando comparada 

com a população geral. 

C) a doença se associa em 70-100% dos casos à doença inflamatória intestinal, sendo mais 

comum na doença de Crohn do que na retocolite ulcerativa.  

D) a sua prevalência vem aumentando, sobretudo nos países latino-americanos, onde a 

doença tem sido mais estudada. 

 

46. Uma mulher de 40 anos foi diagnosticada, recentemente, por meio de uma biópsia, com 

quadro de hepatite autoimune. Os medicamentos de escolha  a serem utilizados para essa 

paciente serão 

A) micofenolato e prednisona. 

B) prednisona e azatioprina. 

C) ciclosporina e azatioprina. 

D) tacrolimus e micofenolato. 

 

47. Um homem foi admitido na emergência com quadro de hipotensão arterial, hematêmese, 

icterícia, ginecomastia, aranhas vasculares e esplenomegalia. Tem história prévia de infecção 

crônica pelo vírus da hepatite C. Após instituir medidas de reposição volêmica,  o 

medicamento de primeira escolha que deverá ser prescrito é  

A) terlipressina. 

B) propranolol. 

C) albumina. 

D) ácido epsilonaminocapróico. 

 

48. Paciente cirrótico, de 50 anos, etanolista de longa data, proveniente de outro hospital, onde 

estava internado há duas semanas, foi admitido apresentando quadro de febre, desconforto 

abdominal e ascite. Foi submetido à paracentese diagnóstica, obtendo -se líquido turvo, com 

celularidade de 400 leucócitos e 80% de polimorfonucleares. Diante desse quadro, e 

considerando os dados epidemiológicos, a prescrição deve ser de  

A) cefotaxima IV, pois se trata de peritonite bacteriana secundária.  

B) meropenem IV, pois se trata de peritonite bacteriana espontânea.  

C) ceftriaxona IV, pois se trata de peritonite bacteriana secundária.  

D) ciprofloxacino IV, pois se trata de peritonite bacteriana espontânea.  
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49. Paciente diabético, de 70 anos, masculino, dislipidêmico, fumante, obeso, chega ao pronto 
socorro com quadro de dor abdominal intensa, súbi ta, e com sinais de irritação peritoneal. 
Considerando a principal hipótese diagnóstica, foi solicitada tomografia de abdome. Nesse 
cenário clínico, o achado esperado será 

A) adelgaçamento da parede intestinal (<3 mm). 

B) acúmulo de líquido intraluminal.  

C) realce anormal da parede intestinal (sinal do alvo).  

D) nível hidroaéreo intraluminal.  
 
50. Paciente masculino, 45 anos, com perda ponderal de 10 quilos em 12 meses e disfagia 

progressiva, inicialmente, para alimentos sólidos; e, atualmente, para líquidos. Recebeu 
diagnóstico de acalasia, baseado no resultado de uma manometria esofágica que revelou  

A) ondas peristálticas de alta amplitude, tônus basal do esfíncter esofagiano inferior menor 
que 10 mmHg e contrações espontâneas frequentes.  

B) aperistalse, relaxamento incompleto do esfíncter esofagiano inferior e pressão 
intraesofagiana positiva. 

C) hipertonia do esfíncter esofagiano superior, duração prolongada das contrações (> 6 
segundos) e peristalse normal intermitente.  

D) pressão intraesofagiana negativa, contrações de baixa amplitude e relaxamento 
incompleto do esfíncter esofagiano inferior . 

 
 


