
UFRN  Residência Médica  2021 

Quero abraçar, na fuga, o pensamento.  
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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. A sepse grave e o choque séptico são um grande desafio para a assistência médica. A 

melhora no prognóstico do choque séptico está relacionada ao reconhecimento precoce em 

combinação com a reposicão volêmica e a administracão adequada de antibiótico. Em relação 

à fisiopatologia e ao tratamento do choque,  

A) o teste de elevação passiva da perna é uma manobra utilizada, sendo contraindicada em 

pacientes com arritmia. 

B) a pressão venosa central é um indicador preciso da responsividade de volume em 

pacientes gravemente enfermos. 

C) a depuração de lactato é uma opção para o monitoramento da SvcO2 durante o período de 

reanimação. 

D) a reposição volêmica com hidroxietilamido é a mais indicada em pacientes com 

insuficiência renal aguda. 

 

02. A doação de órgão e os transplantes, no Brasil e no mundo, foram seriamente afetados pela 

pandemia da COVID-19. Nesse contexto, a partir da Nota Técnica nº 34/2020, a ANVISA 

determinou que  

A) receptores que apresentarem resultado positivo para a Covid-19 deverão ter o 

procedimento suspenso e, somente após 14 dias, estarão aptos para reavaliação e retorno 

à lista de espera. 

B) doadores vivos assintomáticos e sem suspeita de contato com o vírus deverão ser 

testados 72 h antes da captação. 

C) doadores vivos já curados da doença poderão doar órgãos somente 14 dias depois da 

resolução dos sintomas, mediante teste RT-PCR negativo. 

D) tecidos oculares, pele e órgãos podem ser doados por pacientes falecidos, mesmo que 

tenham contraído Covid-19, mas com remissão total dos sintomas 14 dias antes do óbito. 

 

03. No manejo da hemorragia digestiva por úlcera péptica, a classificação de Forrest é utilizada 

para avaliar probabilidade de recidiva hemorrágica, o que orienta o tratamento endoscópico e 

cirúrgico. Em relação à classificação de Forrest, analise as afirmativas abaixo. 
 

I IIA representa vaso visível e tem 50% de chance de ressangramento.  

II 
IIB representa manchas planas cobertas de hematina e tem 10% de chance de 

ressangramento. 

III IIC representa coágulo aderido e tem cerca de 30% de chance de ressangramento.  

IV III representa base clara ou fibrina e tem de 3 a 5% de chance de ressangramento.  
 

Entre as afirmativas, estão corretas 

A) II e III.     

B) I e III.   

C) II e IV.   

D) I e IV. 

 

04. A proteína C reativa (PCR) é uma proteína de fase aguda que vem sendo utilizada na prática 

clínica, nos últimos anos, como marcador de atividade inflamatória. Na utilização da PCR em 

pacientes cirúrgicos,  

A) valores > 130 mg/dl, no segundo dia de pós-operatório, sugerem infecção.  

B) o exame ajuda na diferenciação entre apendicite e outras causas de dor abdominal.  

C) valores > 160 mg/dl na pancreatite necrotizante, após segunda semana, sugerem infecção.  

D) o exame confirma o diagnóstico de pancreatite aguda quando a amilase está normal. 
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05. Uma paciente de 60 anos de idade é atendida no pronto-socorro com dor lombar E, febre e 
vômitos. É diabética de longa data, de difícil controle. Ao exame clínico, está febril e com 
exame da punho-percussão positivo na loja renal esquerda. Apresenta-se 
hemodinamicamente estável. Os exames realizados revelam os seguintes resultados: 
leucocitose de 18000/mm

3
, glicemia de 300 mg%, creatinina 1,6 mg%, sumário de urina 

compatível com ITU. A ultrassonografia realizada na paciente evidenciou o seguinte: rim 
esquerdo aumentado, com dilatação do sistema coletor e ureter; imagem de cálculo ureteral 
de 4 mm no ureter terminal, próximo à JUV. Nesse caso, o tratamento indicado é a 
associação de 

A) antibiótico + colocação de cateter duplo J. 

B) antibiótico + alfa-bloqueador e bloqueador de canal de cálcio. 

C) antibiótico + ureterolitotripsia.  

D) antibiótico + litotripsia extracorpórea. 
 
06. Garoto de 5 anos de idade sofreu queda da janela do segundo andar e foi encontrado 

desacordado. Ao dar entrada no pronto-socorro, está alerta e estável hemodinamicamente. 
Refere discreta dor lombar esquerda. O exame abdominal está normal. O hematócrito está 
em 40%, e o sumário de urina está normal. Nesse caso, a conduta deve ser: 

A) proceder a uma ultrassonografia abdominal. 

B) manter internado em observação, com controle de hemoglobina. 

C) realizar uma urotomografia. 

D) fazer um lavado peritoneal diagnóstico. 
 
07. Um paciente transplantado renal começa a apresentar hipertensão e elevação de creatinina, 

suspeitando-se de estenose de artéria renal. Na ultrassonografia com doppler, o achado mais 
sugestivo desse problema é 

A) diminuição do fluxo diastólico. 

B) aumento da velocidade do pico sistólico. 

C) índice de resistência < 0,8. 

D) fluxo sanguíneo turbilhonar. 
 
08. A organização de vigilância epidemiológica de controle das infecções relacionadas à 

assistência à saúde (IRAS) iniciou nos Estados Unidos, em 1986, com a implantação do 
National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS), que, posteriormente, em 2005, foi 
ampliado e recebeu a denominação de The National Heathcare Safety Network (NHSN). De 
acordo com esse órgão, os três principais fatores utilizados para calcular o risco de o 
paciente cirúrgico adquirir infecção são: 

A) diabetes; classificação ASA; e desnutrição. 

B) diabetes; imunossupressão; e múltiplas comorbidades. 

C) malignidade; tabagismo; e tempo operatório. 

D) tempo operatório; classificação ASA; e contaminação das feridas. 
 
09. Sabe-se que o fígado é o reservatório metabólico do organismo e desempenha várias 

funções. Desse modo, no que se refere aos exames subsidiários para a avaliação pré-
operatória do paciente hepatopata, o exame laboratorial mais importante é 

A) as transaminases, sendo que a transaminase oxalopirúvica (TGO) apresenta 
predominância nas hepatopatias agudas, e a transaminase oxaloacética (TGP), nas 
crônicas. 

B) os fatores da via extrínseca (II, V, VII e X), sendo eles produzidos no espaço intracelular. 

C) o tempo de protrombima (fator II), por ser produzida exclusivamente pelo fígado, sendo 
que valores abaixo de 50% caracterizam um risco cirúrgico importante. 

D) a albumina sérica, por ser correlacionada com o grau de insuficiência hepatocelular. 
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10. A Joint Commission for the Accreditation of Health Care Organizations (JCAHO) exige que 
todos os pacientes cirúrgicos se submetam à avaliação pré-operatória. Por sua vez, a 
American Society of Anesthesiologist (ASA) recomenda alguns requisitos mínimos nessa 
avaliação. Em pacientes ASA I, deve-se solicitar hemoglobina para 

A) homens acima de 65 anos. 

B) todos os pacientes. 

C) pessoas que se submeterão à cirurgia com moderada perda sanguínea. 

D) mulheres em idade fértil. 
 
11. No processo de cicatrização dos tecidos, o colágeno representa uma das substâncias mais 

importantes na formação da matriz extracelular. Tendo isso em vista, o colágeno tipo 

A) I é o principal colágeno da pele, do osso e do tendão e predomina nos processos cicatriciais. 

B) II é constituído de fibras menos delgadas que as do tipo I e predomina nos tecidos 
cartilaginosos. 

C) III é o que apresenta menor elasticidade, predominando nos vasos sanguíneos e no trato 
gastrointestinal. 

D) IV é o principal colágeno depositado nos ferimentos em fase inicial de cicatrização. 
 
12. O paciente cirúrgico está sujeito a distúrbios eletrolíticos no pós-operatório. Entre eles, a 

hipocalemia é um dos distúrbios mais comuns e deve ser corrigido. Entretanto, a infusão 
intravenosa de potássio não deve exceder determinada taxa, sob risco de hipercorreção e até 

parada cardíaca. Assim sendo, tal infusão NÃO deve exceder o limite de  

A) 6.0 mmol/Kg/h. B) 30 mmol/Kg/h.     C) 0,3 mmol/Kg/h.        D) 0,6 mmol/Kg/h. 

 

Para responder às questões 13 e 14, considere o quadro clínico abaixo. 
 

Paciente de 35 anos é admitida no pronto-socorro de hospital terciário com quadro de 
pancreatite aguda grave de causa biliar. Internada na UTI, é submetida à Tomografia 
no quinto dia, a qual evidencia necrose de 30% do pâncreas em região do corpo 
pancreático. Sua condição clínica melhora, e a paciente recebe alta do hospital após 
18 dias de internação. Durante sua internação, foi tratada com antibióticos e suporte 
nutricional, inicialmente, enteral e, posteriormente, oral. No trigésimo dia após o início 
do quadro, a paciente apresenta febre e calafrios associados à dor em região 
epigástrica e náuseas. Em razão disso, retorna ao PS e está desidratada, com 
temperatura de 38,5 °C. Ao exame abdominal, é encontrada dor à palpação profunda 
do epigastro sem, entretanto, sinais de irritação peritoneal. Foram solicitados exames 
laboratoriais e tomografia de abdome total, cujos resultados estão abaixo. 
 

Exames laboratoriais 
Leucócitos: 18.500/μL (normal: 5.000-10.000), Hematócrito: 36%, Plaquetas: 
350.000/μL (150.000-300.000), Lipase 220 IU/L (normal: 10-140), Amylase 172 IU/L 
(normal: 25-125), Creatinina: 0,9 mg/dL (normal: até 1,2). 
 

Tomografia de Abdome Total 
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13. Para esse caso, o diagnóstico é 

A) pseudocisto pancreático em corpo de pâncreas. 

B) abscesso pancreático em corpo de pâncreas. 

C) necrose encapsulada em corpo de pâncreas. 

D) coleção líquida necrótica em corpo de pâncreas. 

 

14. A conduta para o caso é 

A) antibioticoterapia empírica e abordagem endoscópica para drenagem/necrosectomia. 

B) punção percutânea para aspiração e cultura do líquido + antibioticoterapia dirigida pela 

cultura. 

C) tratamento conservador com antibiótico de largo espectro + antifúngico por, pelo menos, 7-10 

dias. 

D) necrosectomia cirúrgica com relaparotomias programadas e antibioticoterapia dirigida pela 

cultura. 

 

Para responder às questões 15 e 16, considere o quadro clínico abaixo. 

Paciente de 45 anos, sexo masculino, portador de adenocarcinoma gástrico do tipo 

intestinal de Lauren, de localização em antro, está em pré-operatório para 

gastrectomia subtotal. Ele é hipertenso (em uso de losartana 50 mg 12/12 horas), 

diabético do tipo 2 (em uso de metformina 850 mg de 8/8 h + glimepirida 2 mg 1x/dia 

+ insulina NPH 20 UI pela manhã e 10 UI à noite), com história prévia de trombose 

venosa profunda (em uso de rivaroxabana 20 mg 1x/dia) após ter sido submetido à 

correção de fratura de fêmur por trauma há cerca de 2 anos. Não apresenta sequelas 

do diabetes e nem história prévia de distúrbios de coagulação. 
 

15. Considerando que o paciente já foi submetido a estadiamento completo, a avaliação pré-

operatória adequada com o objetivo de verificar comorbidades e prevenir eventos adversos, 

em acordo com as recomendações do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, deve conter, além de 

hemograma, glicemia em jejum, hemoglobina glicada, creatinina e avaliação cardiovascular 

pré-operatória,  

A) radiografia de tórax em PA bem como perfil e avaliação pulmonar pré-operatória. 

B) microalbuminúria de 24 horas, TAP e TTPa, radiografia de tórax em PA bem como perfil e 

avaliação da endocrinologia. 

C) potássio sérico e avaliação pulmonar pré-operatória. 

D) microalbuminúria de 24 horas, potássio sérico, TAP e TTPa bem como avaliação da 

endocrinologia. 

 

16. Foi realizada gastrectomia subtotal com linfadenectomia a D2 e reconstrução em Y-de-Roux 

por videolaparoscopia, sem intercorrências. No quinto dia de pós-operatório, o paciente 

começou a apresentar piora da aceitação da dieta líquida por via oral, ocorrendo um pico 

subfebril (37,4 °C) ao final da tarde, bem como dispnéia discreta em repouso a partir desse 

momento. Diante disso, a intercorrência que o paciente deve estar apresentando e a conduta 

mais adequada para o caso são, respectivamente, 

A) tromboembolismo pulmonar; realizar angiotomografia de tórax e iniciar anticoagulação 

plena. 

B) síndrome da resposta inflamatória sistêmica tardia; encaminhar o paciente à UTI e realizar 

suporte hemodinâmico. 

C) atelectasia pulmonar; realizar radiografia simples de tórax e otimizar os cuidados de 

fisioterapia. 

D) fístula digestiva; realizar tomografia computadorizada do abdome com contraste oral e 

venoso e preparar o paciente para reoperação. 
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17. Paciente de 52 anos, sexo feminino, hipertensa, com diagnóstico de doença diverticular dos 

cólons e história de 3 episódios de diverticulite aguda dentro de um intervalo de 1 ano, está 

internada em preparo pré-operatório para retossigmoidectomia por videolaparoscopia. De 

acordo com o suporte nutricional perioperatório, considerando a Diretriz ACERTO (Aceleração 

da Recuperação Total no Pós-operatório), de intervenções nutricionais no perioperatório em 

cirurgia geral eletiva, a paciente deve 

A) ter sua dieta reintroduzida dentro de 24 horas, após a cirurgia, desde que apresente ruídos 

hidroaéreos ao exame físico e esteja hemodinamicamente estável. 

B) beneficiar-se de uma fórmula nutricional que contenha imunonutrientes, como parte do 

suporte nutricional pré-operatório, por ser cirurgia de grande porte. 

C) permanecer em jejum para alimentos sólidos entre 6h e 8h antes da cirurgia e receber 

líquidos contendo carboidratos até 2h antes da anestesia. 

D) receber uma dieta de consistência gradativa, iniciando-se com líquidos claros e seguindo 

com alimentos líquidos mais consistentes, pastosos, até a administração da dieta sólida. 
 

18. De acordo com a Sociedade Européia para Nutrição Clínica e Metabolismo (ESPEN – 

European Society for Clinical Nutrition and Metabolism), pacientes que serão submetidos a 

cirurgias de grande porte precisam ser avaliados quanto ao risco nutricional, a fim de se 

avaliar a eventual necessidade de terapias nutricionais no perioperatório, como forma de 

melhorar os resultados. Desse modo, na avaliação do risco nutricional, deve-se considerar 

A) índice de massa corpórea, avaliação subjetiva global, história de evolução do peso e 

dosagem da albumina sérica na admissão. 

B) risco maior de complicações pós-operatórias em pacientes que apresentam IMC inferior a 

20 kg/m
2
. 

C) nível de albumina sérica inferior a 4 g/dl, o qual consiste em fator de risco para 

complicações nutricionais. 

D) necessidade de manter, em suporte nutricional, pacientes com níveis de albumina sérica 

dentro da faixa de risco nutricional, até que haja normalização. 
 

19. As cicatrizes hipertróficas e os queloides constituem as duas formas mais frequentes de 

patologias cicatriciais. Nesse contexto, 

A) cicatrizes hipertróficas ocorrem, mais frequentemente, em regiões específicas como os 

lóbulos de orelhas, região pré-esternal e genitais. 

B) queloides são mais frequentes em indivíduos de etnia afrodescendente e estão 

relacionados à herança autossômica dominante. 

C) o tratamento dos queloides com excisão cirúrgica associada à infiltração local com 

corticosteroide apresenta altas taxas de recidiva. 

D) as cicatrizes hipertróficas se caracterizam por intensa vermelhidão e prurido e, raramente, 

apresentam regressão espontânea. 

 

20. Um paciente de 35 anos de idade, 74 kg de peso, foi vítima de queimaduras de espessura 

parcial em membro superior direito e face anterior do tronco. Nesse paciente, a reposição 

volêmica, nas primeiras 24 horas, deve ser prescrita da seguinte forma: 

A) 6000 ml de Ringer Lactato, sendo 3000 ml nas primeiras 8 horas e 3000 ml nas 16 horas 

subsequentes. 

B) 8000 ml de Ringer Lactato, sendo 4000 ml nas primeiras 8 horas e 4000 ml nas 16 horas 

subsequentes. 

C) 8000 ml de Ringer Lactato, sendo 4000 ml nas primeiras 6 horas e 4000 ml nas 18 horas 

subsequentes. 

D) 6000 ml de Ringer Lactato nas primeiras 12 horas seguidas de 2000 ml de coloide 

(albumina ou plasma) nas 12 horas subsequentes. 
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21. Paciente em pós-operatório recente de cirurgia cardíaca de revascularização comparece a 

consultório. Apresenta, no raio-X de controle, após retirada de dreno mediastinal, derrame 

pleural volumoso à esquerda, múltiplas densidades. O paciente é dispneico aos esforços. 

Nesse caso, o diagnóstico e a melhor conduta são, respectivamente, 

A) derrame pleural pela ICC e toracocentese de alívio. 

B) derrame pleural pela ICC e drenagem tubular em selo d’água. 

C) hemotórax coagulado e observação clínica. 

D) hemotórax coagulado e pleuroscopia. 

 

22. Considerando as recomendações dos consensos mundiais sobre tratamento da doença 

hemorroidária, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 
O tratamento inicial com aumento de fibras na dieta e com ingestão adequada de 

líquidos é eficaz na redução do prolapso e do sangramento.  

II 
A hemorroidectomia à Milligan-Morgan ou fechada é o método mais eficaz a longo 

prazo, quando comparado com a hemorroidopexia com stapled (PPH). 

III 
A hemorroidopexia guiada por Doppler (TDH) apresenta menor taxa de dor pós-

operatória como também baixo índice de recorrência.  

IV 
A ligadura elástica é um método eficaz no controle dos sintomas em todos os graus de 

hemorroidas internas. 
 

Entre as afirmativas,  

A) somente IV está correta. 

B) somente I e II estão corretas. 

C) II e III estão corretas. 

D) I e IV estão corretas. 

 

23. Durante a realização da angioplastia da carótida, o momento da liberação do Stent e do 

balonamento da lesão coloca toda a equipe em atenção devido à possibilidade de estímulo do 

bulbo carotídeo. Quando esse estímulo ocorre, têm-se 

A) hipotensão e bradicardia.  C) hipertensão e taquicardia. 

B) hipotensão e taquicardia.   D) hipertensão e bradicardia.  
 

24. Paciente de 19 anos dá entrada no pronto atendimento de hospital terciário, vítima de lesão 

por projétil de arma de fogo na face medial da coxa esquerda. Ao exame, apresenta volumoso 

hematoma em expansão e instabilidade hemodinâmica. A conduta adequada frente a esse 

caso é  

A) realização de uma angiografia digital.  

B) avaliação com Doppler venoso.  

C) solicitação de Doppler arterial.  

D) exploração cirúrgica de urgência.  
 

25. Paciente de 64 anos, diabética tipo 2, apresenta pequena úlcera na base do V pododáctilo 

esquerdo. Ao exame inicial, encontram-se índice tornozelo-braço de 0,83 e índice hálux-braço 

de 0,21. Esses achados são justificados pelo fato de  

A) as pressões arteriais digitais estarem dentro da faixa normal.  

B) o índice tornozelo-braquial estar falsamente elevado.  

C) o índice tornozelo-braquial estar compatível com isquemia crítica. 

D) as pressões arteriais digitais estarem falsamente diminuídas.  
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26. Paciente de 57 anos, grande tabagista, apresentando tosse, dor torácica, hemoptise e perda 

ponderal há 3 meses, encontra-se internado para realização de biópsia pulmonar.  A 

tomografia computadorizada de tórax mostrou os achados  abaixo. 

 Lesão pulmonar infiltrativa, de contornos irregulares, e contrastação 

heterogênea, localizada em lobo inferior direito, medindo cerca de 7,5 cm, 

obliterando os ramos brônquicos segmentares basais;  

 Linfonodomegalias com centro necrótico em cadeias hilares e mediastinais 

ipsilaterais, medindo até 3,5 cm em região subcarinal, bem como outros 

linfonodos contralaterais em cadeias pré-vascular e paratraqueal inferior 

esquerda com 1,1 cm; 

 Moderado derrame pleural à direita;  

 Lesões líticas em arcabouço ósseo torácico. 

 

Os resultados dos exames laboratoriais foram os seguintes: sódio de 119 mEq/L, 

osmolalidade sérica de 254 mOsm/kg de água, osmolalidade urinária de 600  mOsm/kg de 

água e concentração de sódio urinário de 56 mEq/L, funções adrenal e tireoidiana normais.  

Com base nesses resultados, o tipo histológico mais provável de ser encontrado na biópsia 

pulmonar é 

A) carcinoma adenoescamoso de pulmão. 

B) adenocarcinoma de pulmão. 

C) carcinoma de células escamosas. 

D) carcinoma pulmonar de pequenas células.  

 

27. Paciente masculino, 29 anos, procurou atendimento médico por queixa de perda de peso 

involuntária. Refere que seu peso habitual era, aproximadamente,  65 kg e estava pesando, 

atualmente, 56 kg. Seu apetite, contudo, está aumentado. Ao exame físico, foram observados 

edema bipalpebral bilateralmente associado a discreta proptose, bócio difuso e tremores de 

extremidades. Os exames trazidos pelo paciente revelavam: TSH < 0,01 (VR: 0,45 a 4,5 mUI/L) 

T4 L 4,25 (0,6 a 1,3 ng/dL) e T3 T 376 (70 a 200 ng/dL). O paciente recebeu a prescriçã o de 

metimazol 20 mg ao dia. O exame mais útil para avaliar a melhora do paciente é  

A) TSH. 

B) T4 Livre. 

C) TRAb. 

D) T3 Reverso. 

 

28. Paciente feminina, 64 anos, comparece para acompanhamento de suas comorbidades. É 

hipertensa e diabética há, pelo menos, 15 anos. Negava antecedente de doença 

cardiovascular. No momento, está em uso de sitagliptina 100 mg/dia, metformina 1700 

mg/dia, enalapril 40 mg/dia, hidroclorotiazida 25 mg/dia e rosuvastatina 20 mg/dia. Os 

resultados dos exames trazidos pela paciente foram os seguintes: glicose 188 mg/dL, HbA1C 

8,2%, colesterol total 132 mg/dL, HDLc 53 mg/dL, LDLc 62 mg/dL, VLDLc 17 mg/dL, 

triglicerídeos 87 mg/dL, ureia 49 mg/dL, creatinina 0,9 mg/dL (TFG estimada por CKD -EPI = 

68 mL/min/1,73 m
2
), proteína 1+ no sumário de urina e microalbuminúria 121 mcg/mg. Em 

sendo assim, a classe de medicamentos, conforme estudos recentes, que propicia a redução 

de desfechos renais compostos é 

A) inibidores da DPP4.     

B) sulfonilureia.     

C) inibidores da SGLT-2. 

D) tiazolidinedionas. 
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29. Uma mulher de 20 anos, estudante, recém-diagnosticada com leucemia linfoide aguda, está 

recebendo transfusão profilática de plaquetas para uma contagem de 5.000/m m
3
. 

Aproximadamente 10 minutos após início da transfusão, a taxa de oxigênio caiu de 98% para 

65%, a pressão arterial caiu de 120/60 mmHg para 80/40 mmHg. A paciente está , 

visivelmente, agônica com rápida deterioração clínica. Uma intubação de emergência foi 

realizada com copiosa eliminação de líqu ido claro pela cânula. A melhor explicação para o 

quadro atual da paciente é: 

A) lesão aguda pulmonar relacionada à transfusão (TRALI).  

B) sepsis relacionada à transfusão. 

C) reação anafilática relacionada à transfusão.  

D) transtorno de sobrecarga circulatória aguda (TACO). 

 

30. Um paciente de 52 anos procura o médico relatando que, há 1 ano, tem  quedas durante a 

deambulação e dificuldade para segurar objetos. Refere  alguns episódios de engasgo. Ao 

realizar exame físico, apresenta hipotrofia de quadríceps bilateral mais pronunciada à direita 

e hipotrofia de flexores longos dos dedos mais pronunciada à esquerda. A 

creatinafosfoquinase estava elevada cerca de 10 vezes acima do valor de referência. 

Baseando-se nas informações fornecidas, a hipótese provável para o caso é 

A) dermatomiosite.      

B) miosite por corpúsculos de inclusão.    

C) polimiosite. 

D) miosite necrotizante imune mediada.  

 

31. Lúcia, de 34 anos, vai ao médico relatando que, há um mês, tem dor e edema, inicialmente 

nos punhos, irradiando-se depois para duas interfalangeanas proximais à direita e três 

interfalangeanas proximais à esquerda. No exame físico, o médico confirma a pres ença de 

artrite nas articulações citadas. No prontuário da paciente, o médico deve registrar o quadro 

articular, do ponto de vista sindrômico, como  

A) poliartrite simétrica aditiva. 

B) oligoartrite assimétrica aditiva.  

C) poliartrite assimétrica migratória. 

D) oligoartrite simétrica migratória.  

 

32. Paciente de 36 anos, há 1 ano com fenômeno de Raynaud, relata que, há 2 meses, sente 

dificuldade progressiva para elevar os ombros e subir degraus. Ao realizar exame físico, 

apresenta: telangiectasias na face, esclerodactilia, cicatrizes estrelares em polpa digital no 

dedo indicador direito, força muscular grau 3 em cinturas pélvica e escapular bem como 

ausculta pulmonar com discretos estertores em “velcro” nas bases pulmonares. A principal  

hipótese diagnóstica para esse paciente deve ser  

A) dermatomiosite.     

B) polimiosite.        

C) esclerose sistêmica. 

D) doença indiferenciada do tecido conjuntivo.  
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33. Um paciente jovem, 37 anos, apresentou quadro de acidente vascular encefálico 

hemorrágico, sendo abordado pela neurocirurgia em hospital de referência há 4 meses. Antes 

de ter alta hospitalar, apresentou sequelas neurológicas, sendo necessário utilizar son da 

nasoenteral para alimentação, traqueostomia, cuidados de fonoaudiologia e fisioterapia. Após 

algum tempo, depois de ter recebido alta, o paciente se internou , novamente, no hospital, 

apresentando febre e dispneia há 7 dias. Com suspeita de coronavírus, recebeu medicações 

intravenosas, sendo, posteriormente, liberado. Durante essa internação, havia alta drenagem 

pela sonda nasoenteral (aproximadamente 1.200 ml por dia) por, pelo menos, dois dias, a 

qual vem se mantendo aberta desde então. De acordo com a família, o paciente utiliza 

prednisona 10 mg/dia (desde a última internação) e anti -hipertensivos, dos quais não recorda 

o nome. Ao exame físico, paciente desidratado, desnutrido, com PA 68x51 mmHg. Não há 

edemas. Seus exames admissionais apresentavam: creatinina = 0,97 mg/dL, ureia = 67 

mg/dL, Na+ = 147 meq/L; K+ = 2,8 meq/L; pH = 7,6; Bic = 34 mmol/L; pCO2 = 49 mmHg. Os 

resultados dos exames urinários foram os seguintes: Na+ = 8 meq/L ; K+ = 9 meq/L ; cloro = 

10 meq/L. 

Após análise do exposto, o médico que tratou desse paciente concluiu que as alterações da 

gasometria arterial são decorrentes  

A) do excesso aparente de mineralocorticoides.  

B) da desidratação devido à drenagem da sonda nasoenteral.  

C) da associação do quadro clínico descrito com tubulopatia . 

D) do tratamento recente com diureticoterapia intravenosa.  

 

34. Síndrome metabólica e ganho de peso são efeitos colaterais de vários antipsicóticos 

utilizados no tratamento de esquizofrenia. O antipsicótico que traz menos efeitos colaterais 

metabólicos é 

A) haloperidol.     

B) risperidona.     

C) olanzapina. 

D) quetiapina. 

 

35. Um homem destro de 75 anos acorda com fraqueza e dormência no lado esquerdo do corpo e 

chega ao pronto-socorro em 30 minutos, com persistência dos sintomas. Fora dormir 

assintomático 8 horas antes. Ele tem uma história prévia de cardioversão devido à fibrilação 

atrial. Nesse momento, não usa nenhum medicamento. Ao realizar exame físico, apresenta 

pressão arterial de 150x90 mmHg, pulso irregular, hemiparesia incompleta desproporcionada 

à esquerda e hipoestesia ipsilateral ; e sua pontuação na escala de AVC do NIH é 7. A 

respeito desse caso, considere as afirmativas abaixo quanto ao possível tratamento para o 

paciente. 
 

I A ressonância magnética pode ajudar na indicação de trombólise. 

II A tomografia de crânio é o exame de neuroimagem de escolha.  

III A profilaxia secundária deve ser feita com anticoagulante oral.  

IV O Holter de 24 horas é fundamental para a tomada de decisão.  
 

Os procedimentos mais adequados para esse paciente estão nos itens 

A) II e III.      

B) I e III.   

C) I e IV.   

D) II e IV. 
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36. Uma mulher de 40 anos, hipertensa, é levada ao pronto-socorro pelo SAMU, após 
reanimação cardiopulmonar em cenário pré-hospitalar. A paciente foi encontrada 
desacordada no banheiro pelo seu marido, que ouviu o barulho da queda. No atendimento 
pré-hospitalar, a paciente apresentava atividade elétrica sem pulso, sendo reanimada por 20 
minutos. Além disso, recebeu diversas doses de adrenalina e foi intubada sem uso de 
sedativos ou bloqueador neuromuscular. Chega à sala de emergência com pontuação 3 na 
escala de coma de Glasgow. Seu eletrocardiograma foi reproduzido abaixo. 

 

 

A conduta mais adequada, nesse momento, é submeter a paciente a 

A) tomografia computadorizada de crânio.  

B) cinecoronariografia percutânea. 

C) trombólise intravenosa com tenecteplase.  

D) heparina e antiagregantes. 

 

Para responder às questões 37 e 38, considere o caso abaixo.  
 

Homem de 28 anos comparece à consulta por apresentar quadro de febre baixa, mal-
estar, artralgias e rash cutâneo há 6 dias. O exame físico revelou adenomegalias 

cervicais, axilares e epitrocleares, além de erupção papular difusa em tronco e  em 

membros superiores e inferiores, com acometimento palmoplantar. É heterossexual e 

refere ter uma única parceira sexual nos últimos dois meses. O médico solicitou teste 

rápido para sífilis, que foi reagente; teste rápido para HIV, que foi não reagente; e 

VDRL quantitativo, que foi reagente 1:128. 
 

37. Levando-se em consideração o quadro clínico e os resultados dos exames laboratoriais 

apresentados pelo paciente, o tratamento recomendado deve ser com  

A) ceftriaxona 500 mg, IM, uma vez por dia, durante 7 dias.  

B) benzilpenicilina benzatina 2.400.000 UI, IM, em regime de dose única.  

C) benzilpenicilina benzatina 2.400.000 UI, IM, uma vez por semana, durante 2 semanas. 

D) doxiciclina 100 mg duas vezes por dia, VO, durante 28 dias.  

 

38. A respeito da assistência à parceira sexual do paciente, se o resultado do teste treponêmico 

para sífilis for 

A) positivo, ela deve ser tratada, presumivelmente, com benzilpenicilina benzatina em dose 

única, independentemente do estágio clínico.  

B) negativo, não há necessidade de fazer um tratamento específico, devendo -se repetir a 

testagem pelo risco de estar em período de incubação.  

C) negativo, ela deve ser tratada, presumivelmente, com benzilpenicilina benzatina em dose 

única, a fim de interromper a cadeia de transmissão. 

D) positivo, ela deve ser tratada para sífilis adquirida latente tardia com benzilpenicilina 

cristalina, visto ter sido a provável fonte da infecção.  
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39. Prioridades importantes para o controle e a eventual eliminação da tuberculose (TB) incluem 
identificação e tratamento de indivíduos com TB ativa ou infecção latente por TB (ILTB) com 
risco de adoecer. Nesse sentido, para atender a essas prioridades, são f undamentais os 
diagnósticos precoces em pacientes com esse quadro, pois estes impactam na transmissão 
da micobactéria bem como na sua morbimortalidade. Para garantir a realização desses 
diagnósticos, uma das medidas necessárias é:  

A) os contactantes de sintomáticos respiratórios com teste positivo para interferon-gamma 
release assays (IGRAs) devem receber tratamento para TB ativa por seis meses.  

B) os pacientes infectados pelo HIV com contagem de células CD4 <  200 devem receber 
tratamento da ILTB, somente, quando houver o teste cutâneo da tuberculina > 5 mm. 

C) os profissionais de saúde com risco aumentado de exposição ocupacional devem fazer 
exames anuais, por meio de teste cutâneo da tuberculina. 

D) os pacientes idosos com TB primária devem ter o tratamento medicamentoso prolongado 
por um ano, pois apresentam menor imunidade inata e adquirida ao M. tuberculosis. 

 

40. A descoberta do Helicobacterpylori (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 desenvolverá a doença. É necessário 
testar e, se comprovado, tratar a infecção por Hp quando há presença de  

A) metaplasia intestinal, tumor estromal gastrointestinal (GIST) e úlcera duodenal.  

B) doença ulcerosa péptica, uso prolongado de AAS e anti -inflamatórios, e doença do refluxo 
gastroesofágico. 

C) gastrite atrófica, câncer gástrico em parente de primeiro grau e forte desejo do paciente . 

D) linfoma MALT gástrico, dispepsia funcional e vários pólipos hiperplásicos . 
 

41. Homem, 70 anos, diabético tipo 2, tabagista de longa data, apresenta quadro de tosse 
produtiva, febre, calafrios e dor torácica pleurítica há cerca de 2 dias. Resolve, então, ir ao 
médico que o acompanha. Ao realizar exame físico, verificou-se o seguinte: BEG; FR 24 ipm; 
SPO2 92%; tórax em barril; ACV: RCR, 2T, BNF; AP: MV + com sibilos difusos bilateralmente. 
A radiografia de tórax mostra infiltrado em lobo inferior do pulmão esquerdo, além de derrame 
pleural. Para esse paciente, em relação ao melhor tratamento, o médico deve indicar  

A) internação com introdução de ceftriaxona e azitromicina.  

B) tratamento ambulatorial à base de moxifloxacino. 

C) internação com introdução de ceftriaxona, azitromicina e vancomicina.  

D) tratamento ambulatorial com claritromicina.  
 

42. Homem, 52 anos, tabagista, cirrótico de etiologia alcoólica, foi admitido na UTI 
descompensado em encefalopatia hepática, ascite importante e icterícia após 5 dias de 
mialgia, febre alta, cefaleia, obstrução nasal e diarreia. Ao realizar punção de líquido ascítico, 
o resultado demonstrou a presença de 200 células com 30% de polimorfonucleares, e swab 
RT PCR para SARS-CoV-2 positivo na admissão. Evoluiu com insuficiência respiratória mista, 
sendo intubado e instituída ventilação mecânica protetora, de acordo  com o peso estimado de 
60 kg, além do protocolo institucional para manejo da COVID 19. Paciente evoluiu com CT de 
tórax com comprometimento acima de 75% do parênquima pulmonar e permaneceu 18 dias 
intubado, mantendo relação PaO2/FiO2 abaixo de 200, sendo programada traqueostomia. 
Exames mostravam contagem de plaquetas de 22.000/mm

3
 e tempo de atividade da 

protrombina com sua razão normalizada internacional (RNI) de 4,5, sem alteração, após 
reposição de fitomenadiona 10 mg injetável , há 24 h. O tratamento desse paciente requer  

A) o uso de 2 pool de concentrado de plaquetas preparados a partir do buffy-coat e de 
complexo protrombínico na dose de 25 UI de fator IX da coagulação/kg de peso corporal , 
até 4 horas antes do procedimento.  

B) o uso de 1 aférese de concentrado de plaquetas e de complexo protrombínico na dose de 
35 UI de fator IX da coagulação/kg de peso corporal , até 10 horas antes do procedimento. 

C) o uso de 1 aférese de concentrado de plaquetas e de complexo protrombínico  na dose de 
25 UI de fator IX da coagulação/kg de peso corporal , até 8 horas antes do procedimento.  

D) o uso de 1 pool de concentrado de plaquetas, preparados a partir do buffy-coate de 
complexo protrombínico na dose de 35 UI de fator IX da coagulação/kg de peso corporal , 
até 6 horas antes do procedimento. 
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43. Mulher, 55 anos, negra, tabagista com hipertensão mal controlada, refere cefaleia súbita e  

vômitos há 6 horas. Foi admitida confusa, sem déficit motor, com discreta rigidez de nuca. Ao 

chegar à UTI, encontrava-se com ausculta pulmonar limpa, PA 200 x 110 mmHg, FC 108 

bpm, FR 22 irpm, T 37 ºC e SAT 98% em ar ambiente. Foi realizada CT do crânio cuja 

imagem está reproduzida abaixo.  
 

 

De acordo com o achado tomográfico, o tratamento dessa paciente, nesse momento, requer 

controle pressórico e 

A) hipervolemia associada à nimodipina 240 mg/dia, pois previne vasoespasmo e 

ressangramento. 

B) euvolemia associada à nimodipina 360 mg/dia, pois reduz mortalidad e e sequelas 

neurológicas. 

C) clipagem aberta das lesões aneurismáticas de colo estreito, pois o ressangramento ocorre, 

principalmente, do 7º ao 14º dia de doença.  

D) arteriografia cerebral com embolização dos aneurismas micóticos rotos, pois a abordagem 

precoce previne ressangramento. 

 

44. A Síndrome da Imobilidade caracteriza-se pela supressão dos movimentos articulares 

decorrentes da perda funcional e consequente incapacidade de mudança postural. É 

resultado da imobilização prolongada em pacientes em fase final de vida. Os seus dois 

critérios maiores incluem a presença de múltiplas contraturas e déficit cognitivo de moderado 

a grave. São critérios menores dessa síndrome 

A) a desnutrição e a presença de sarcopenia. 

B) a presença de sarcopenia e os sinais de liberação piramidal.  

C) a incontinência urinária isolada e disfagia grave. 

D) a afasia e lesões por pressão. 
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45. Homem de 39 anos tem histórico de sopro cardíaco diagnosticado na adolescência, sem 

acompanhamento médico regular. Procurou um cardiologista no hospital universitário e 

realizou ecocardiograma, que demonstrou valva aórtica bicúspide com estenose aórtica 

moderada, gradiente médio de 31 mmHg e insuficiência aórtica leve, FE de 62%, com maior 

diâmetro em aorta ascendente de 5,7 cm. Paciente relata fazer caminhadas diárias de 30 

minutos, sem queixas. Nega síncope, dor torácica e dispneia, não sendo constatadas  outras 

comorbidades. No exame físico, apresentou PA 120x74 mmHg e FC 56 bpm. Realizou 

angiotomografia de aorta torácica que revelou dilatação em aorta ascendente de 5,6 cm. 

Sendo assim, a conduta recomendada é 

A) repetir angiotomografia de aorta e ecocardiograma em 6 meses bem como indicar cirurgia 

se aumento maior que 0,5 cm. 

B) indicar cirurgia cardíaca com correção de aneurisma e troca de valva aórtica (tubo 

valvado). 

C) indicar cirurgia cardíaca com correção endovascular de aneurisma de aorta as cendente. 

D) repetir angiotomografia de aorta e ecocardiograma em um ano bem como indicar cirurgia 

se aneurisma maior que 6,0 cm. 

 

46. Homem de 76 anos chega ao pronto-socorro, apresentando dor precordial em aperto e 

sudorese, com início há 40 minutos. Refere ser dislipidêmico, diabético e portador de DPOC, 

tendo cessado o tabagismo há 2 anos. No exame físico, apresentou PA 130x84 mmHg, FC 80 

bpm, peso 80 Kg e o restante sem alterações. Realizou ECG que demonstrou: ritmo sinusal, 

supradesnível do segmento ST de 2 mm de V2 a V6. Foram administrados 300 mg de AAS 

macerados, dinitrato de isossorbida SL 5 mg, morfina 3  mg IV, mantendo dor e supradesnível 

persistente no ECG. Como o centro de hemodinâmica mais próximo encontra -se, 

aproximadamente, a uma hora e vinte minutos de distância do pronto-socorro, a conduta mais 

adequada para o caso, nesse momento, é administrar 

A) trombolítico dose habitual, heparina não fracionada IV e clopidogrel 75 mg. Caso 

apresente critérios de reperfusão, encaminhar para cateterismo em até 24 horas. 

B) clopidogrel 75 mg, enoxaparina 1 mg/kg de 12/12h subcutânea e encaminhar para 

realização de angioplastia primária. 

C) metade da dose do trombolítico, clopidogrel 300 mg e enoxaparina IV. Após 15 minutos, 

iniciar 1 mg/kg de 12/12h subcutânea e encaminhar para angioplastia primária.  

D) clopidogrel 300 mg e heparina não fracionada IV e encaminhar para realização de 

angioplastia primária. 
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47. Mulher de 63 anos, com histórico de HAS bem controlada refere ter engordado 7  kg durante a 

pandemia da COVID 19 e está decidida a retornar os exercícios físicos , de forma regular e 

mais intensa na academia. Para retomar a atividade física, a academia exigiu um atestado 

médico de aptidão física. Em razão disso, foi ao cardiologista e relatou que não tem outras 

comorbidades, sintomas cardiovasculares atuais ou prévios e já iniciou caminhadas ao ar 

livre há 4 semanas. Afirmou ainda que faz uso de candesartana 16 mg uma vez ao dia. Ao 

realizar exame físico, verificou-se o seguinte: PA 120x84 mmHg FC 76 bpm, restante sem 

alterações significativas. O médico solicitou eletrocardiograma de repouso, que não 

apresentou alterações significativas, e um teste ergométrico, que evidenciou comportamento 

normal da pressão arterial e boa capacidade funcional. Contudo, demonstrou uma alteração 

que pode ser identificada em parte do exame reproduzido abaixo.  

 

 
 

Com base nesse resultado do exame, o médico deve 

A) solicitar ressonância cardíaca para descartar cardiopatia estrutural na mulher e liberá-la 

apenas para atividades físicas em academia, se o resultado do exame for normal. 

B) fornecer atestado que libera a mulher para atividades físicas em academia, pois a 

alteração encontrada não tem relevância clínica. 

C) fornecer atestado que libera a mulher para atividades físicas, somente, após a realização 

de Holter 24 horas cujo resultado não apresente alterações significativas.  

D) encaminhar a mulher para realização de ecocardiograma e estudo eletrofisiológico além de 

não liberá-la para atividade neste momento. 

 

 

 



UFRN  Residência Médica 2021  Medicina Intensiva  Quero abraçar, na fuga, o pensamento.      15  

48. Homem de 55 anos, com diagnóstico de DM2, há 3 anos, em uso de metformina 1,5 g/dia, 

evoluiu, nos últimos 11 meses, com quadro de edema de membros inferiores e dispneia 

progressiva, chegando aos mínimos esforços. Na investigação, foi evidenciada insuficiência 

cardíaca com FE reduzida (28%) de etiologia não isquêmica. Durante o acompanhamento 

médico, seu tratamento medicamentoso foi otimizado em várias ocasiões, estando , há mais 

de 3 meses, em uso de bisoprolol 10 mg, entresto 97 mg/103 mg 12/12 h, espironolactona 25 

mg, furosemida 40 mg 2x ao dia, mas persistiu em CF II com NT-proBNP elevado (1200 

pg/mL). No exame físico, apresentou PA 104x68 mmHg e FC 56 bpm, sem sinais de 

congestão sistêmica ou pulmonar. Realizaram-se novos exames cujos resultados foram os 

seguintes: função renal, tireoidiana e perfil de ferro normais;  Hb glicada (A1C) de 6,4%; ECG 

com ritmo sinusal, sobrecarga de câmaras esquerdas e alterações difusas da repolarização; 

ecocardiograma com VE dilatado com hipocinesia difusa, FE 32%, insuficiência mitral 

moderada e hipertensão pulmonar importante com PSAP de 72 mmHg. Nesse momento, o 

ajuste na terapia medicamentosa mais adequado é 

A) dapagliflozina.    C) sildenafila. 

B) dapagliflozina e sildenafila.    D) ambrisentana e tadalafila.  

 

49. Homem de 32 anos, com diagnóstico de anemia falciforme e necessidade de transfusões  de 

concentrados de hemácias de repetição desde a infância, encontra -se em uso irregular de 

hidroxiureia, pois essa medicação está em falta na Unidade Central de Agentes Terapêuticos 

(UNICAT), há mais de 4 meses. Evolui com quadro de insuficiência cardíaca . Foi realizado o 

ecocardiograma, que sugeriu miocardiopatia restritiva. Em relação aos exames laboratoriais 

desse paciente, espera-se encontrar 

A) eletroforese de hemoglobina com presença de 90% de Hbs e pico monoclonal na 
eletroforese de proteínas séricas e/ou urinárias.  

B) eletroforese de hemoglobina com presença de 40% de Hbs e pico monoclonal na 
eletroforese de proteínas séricas e/ou urinárias. 

C) eletroforese de hemoglobina com presença de 40% de Hbs e alteração na ressonância 
cardíaca T2* (estrela). 

D) eletroforese de hemoglobina com presença de 90% de HbS e alteração na ressonância 
cardíaca T2* (estrela). 

 

50. A psoríase é uma doença caracterizada pelo surgimento de placas eritêmato -descamativas, 

podendo haver acometimento articular, quadro denominado artrite psoriática. Quanto ao 

tratamento da psoríase,  

A) a fototerapia é tratamento de terceira linha, sendo indicada após falha ou contraindicação 
de retinoides sistêmicos (acitretin) ou metotrexate.  

B) os imunobiológicos da classe dos medicamentos anti-fator de necrose tumoral -a (TNF-a) 
são os mais seguros para uso em áreas endêmicas de tuberculose . 

C) os retinoides sistêmicos têm sua principal indicação nos pacientes com artrite associada.  

D) o uso prolongado de corticoides tópicos potentes como monoterapia não é recomendável . 

 

 

 


