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PRÉ-REQUISITO EM
CLÍNICA MÉDICA

1. Este caderno consta de 50 questões objetivas, assim distribuídas: 
Cardiologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Hematologia, 
Nefrologia, Neurologia, Pneumologia e Reumatologia.

2. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou 
se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver 
algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de prova para 
entregar-lhe outro exemplar.

3. Não é permitida a consulta a pessoas, livros, dicionários, apostilas ou a 
qualquer outro material.

4. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais 
apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra 
correspondente à resposta assinalada na prova.

5.  Transfira as respostas para o cartão, observando atentamente a 
numeração das questões.

6.  No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta 
esferográfica de t inta AZUL ou PRETA, preenchendo-se 
integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e 
sem rasuras.

 7. Esta prova tem a duração de quatro horas, incluindo o tempo 
destinado à coleta de impressão digital, às instruções e à transcrição 
para o cartão-resposta.

 8. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após 
terem decorridas duas horas de prova e poderá levar o caderno de 
prova somente no decurso dos últimos trinta minutos anteriores ao 
horário determinado para o término da prova.

 9.  AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA  AO APLICADOR DE 
PROVA.

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Homem de 78 anos comparece ao ambulatório com quei-

xa de dispneia progressiva aos esforços. Ao exame físi-

co,  apresenta  sopro  mesossistólico  rude  em  focos  da

base, intensidade 4+/6+, com pico tardio, irradiando para

as carótidas. Também apresenta sopro sistólico em foco

mitral, intensidade 2+/6+, com timbre piante, sem irradia-

ções, que não aumenta de intensidade ao decúbito lateral

esquerdo. 

Qual é a hipótese diagnóstica?

(A) Insuficiência mitral grave. 

(B) Estenose aórtica grave. 

(C) Estenose aórtica com insuficiência mitral. 

(D) Insuficiência aórtica grave com estenose mitral.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente é atendido no pronto-socorro com cefaleia he-

micraniana, forte intensidade, pulsátil, associada à foto-

fobia, de início há cinco horas. Ao exame físico, apresen-

tava PA 186/114 mmHg. Fundo de olho com papilas nor-

mais. Exame neurológico normal. ECG sem alterações.

Nesse caso, o paciente deve ser

(A) orientado a tratar a hipertensão arterial em nível am-

bulatorial. 

(B) encaminhado  para  tomografia  de  crânio  antes  da

conduta terapêutica. 

(C) internado em UTI e a PA normalizada com nitroprus-

siato endovenoso. 

(D) tratado com furosemida e benzodiazepínico endove-

nosos. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Mulher de 64 anos é atendida no pronto-socorro com queixa

de palpitações. Nega dor torácica ou dispneia. Ao exame

físico, a PA é 110/80 mmHg e a FC 184 BPM. O ECG revela

o seguinte ritmo na derivação D2:

Nessas condições, a próxima conduta é: 

(A) atropina 0,5 mg IV. 

(B) cardioversão elétrica sincronizada. 

(C) metoprolol 5 mg IV. 

(D) amiodarona 150 mg IV. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Homem de 64 anos é atendido por apresentar parada car-

diorrespiratória.  Imediatamente,  são  iniciadas  compres-

sões torácicas e ventilações com bolsa valva máscara, e o

monitor revela o seguinte ritmo:

Nesse caso, a próxima conduta é:

(A) epinefrina 1 mg IV em bolus. 

(B) amiodarona 300 mg IV em bolus. 

(C) desfibrilação a 200 J. 

(D) marca-passo transcutâneo. 
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Leia o caso a seguir para responder às questões 05 e 06.

Um homem de 52 anos apresenta história de dispneia

progressiva  aos  esforços  há  cinco  meses,  ortopneia  e

dispneia  paroxística  noturna.  Nega  angina,  síncope  ou

palpitações. É portador de hipertensão arterial, em uso de

enalapril e hidroclorotiazida em doses baixas. Ao exame

físico apresenta ritmo cardíaco regular, turgência jugular

2+/4+, estertores crepitantes em bases bilateralmente e

edema  de  membros  inferiores  2+/4+.  A  PA é  148/88

mmHg, FC 86 BPM, SaO2 94% em ar ambiente. O ECG

revela bloqueio do ramo esquerdo, e o ecocardiograma

apresenta miocardiopatia dilatada com fração de ejeção

de 38%.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nesse caso, quanto ao tratamento com diuréticos, a con-

duta é:

(A) aumentar a dose da hidroclorotiazida e iniciar espiro-

nolactona. 

(B) substituir hidroclorotiazida por furosemida. 

(C) substituir  hidroclorotiazida  por  furosemida  e  iniciar

espironolactona. 

(D) associar furosemida a hidroclorotiazida. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Além do tratamento com diuréticos, a conduta farmacoló-

gica a seguir é:

(A) iniciar carvedilol e digoxina. 

(B) iniciar carvedilol e aumentar a dose do enalapril. 

(C) aumentar a dose do enalapril e iniciar digoxina. 

(D) aumentar a dose do enalapril e reavaliar antes de ini-

ciar carvedilol. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Homem de 56 anos, hipertenso e tabagista, é admitido com

dor torácica de forte intensidade, irradiando para a mandí-

bula, de início súbito há duas horas. A avaliação dos sinais

vitais revela PA 86/48 mmHg, FC 119, SaO2 96% e FR 22

irpm. O paciente já recebeu 300 mg de ácido acetilsalicílico

por via oral. O ECG realizado é o seguinte:

A próxima conduta é:

(A) realizar  exame  para  marcadores  de  necrose  mio-

cárdica e repetir ECG. 

(B) associar clopidogrel, enoxaparina e encaminhar para

cateterismo cardíaco em até 48 horas.  

(C) realizar trombolítico em até 30 minutos da chegada

do paciente. 

(D) encaminhar para cateterismo cardíaco com urgência.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os análogos de insulina são compostos sintéticos obtidos

por alterações na estrutura química da molécula de insuli-

na. Qual análogo resulta da adição de um ácido graxo (mi-

rístico) à molécula de insulina, possibilitando ligação re-

versível à albumina e propiciando absorção lenta e efeito

prolongado quando administrada no subcutâneo?

(A) Insulina lantus.

(B) Insulina levemir.

(C) Insulina degludeca.

(D) Insulina apidra.

pré_requisito_clínica_médica_coreme_extra_SES
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▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a causa mais frequente de insuficiência adrenal?

(A) Insuficiência adrenal secundária por retirada abrupta

de glicocorticoide em usuários crônicos.

(B) Insuficiência adrenal primária por adrenalite autoimune.

(C) Insuficiência adrenal secundária após procedimentos

em região hipotálamo-hipofisária.

(D) Insuficiência adrenal  primária  por doenças granulo-

matosas.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

E.A.P., de 50 anos, do sexo feminino, traz resultado de

ultrassonografia de tireoide solicitada após detecção de

nódulo em lobo tiroidiano direito, à palpação: “Bócio uni-

nodular; presença de nódulo em terço médio de lobo tiroi-

diano direito, medindo 1,5x1,0x2,0 cm, sólido, hipoecoico,

de bordas  regulares;  calcificações  e halo  anecoico  au-

sentes”. Solicitada PAAF do nódulo que veio com o se-

guinte resultado: “Bethesda V - lesão suspeita de maligni-

dade”. As provas de função tiroidiana estavam normais.

Qual é a melhor conduta, neste caso?

(A) Alcoolização do nódulo.

(B) Seguimento  anual  com ultrassonografia  e  provas  de

função tiroidiana.

(C) Tiroidectomia.

(D) Cintilografia com radiodo.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

A.S.V.,  de  35  anos,  do  sexo  feminino,  comparece  à

emergência com agitação psicomotora, sudorese profu-

sa, dor abdominal, náuseas e vômitos. Ao exame físico,

apresenta-se febril (TA = 40 ºC), taquicárdica (FC = 120

BPM), com estertores crepitantes em bases pulmonares

e bócio difuso. Acompanhante refere que a paciente sus-

pendeu tratamento para tiroidopatia há três meses; não

sabe informar o nome da medicação. Plantonista solici-

tou provas de função tiroidiana imediatamente. 

Qual é a conduta mais adequada na sequência, para este

caso?

(A) Paracetamol e medidas físicas para controle da tem-

peratura,  estabilização hemodinâmica e  administra-

ção oral de drogas antitireoidinas.

(B) Paracetamol e medidas físicas para controle da tem-

peratura,  estabilização hemodinâmica e  administra-

ção por sonda enteral de drogas antitireoidinas.

(C) AAS e medidas físicas para controle da temperatura,

estabilização hemodinâmica e administração de dro-

gas antitireoidinas por sonda enteral.

(D) Paracetamol e medidas físicas para controle da tem-

peratura,  estabilização hemodinâmica e  administra-

ção de drogas antitireoidinas por sonda enteral, pre-

cedida da administração de iodo orgânico.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que metabólito da vitamina D deve ser solicitado em ca-

sos suspeitos de deficiência/insuficiência de vitamina D?

(A) 25(OH)D.

(B) 1,25(OH)2D3.

(C) 24,25(OH)2D3.

(D) Ergocalciferol.

pré_requisito_clínica_médica_coreme_extra_SES
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▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o significado do termo espaniomenorreia?

(A) Ausência de ciclos menstruais por, pelo menos, três

meses.

(B) Intervalo maior que 45 dias entre os ciclos menstruais.

(C) Diminuição do volume do fluxo menstrual.

(D) Diminuição da duração do ciclo menstrual.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

P.B.N., de 40 anos, do sexo masculino, está em acompa-

nhamento médico com diagnóstico de obesidade, dislipi-

demia  e  hipertensão.  Estratificado  risco  cardiovascular

em alto risco, tendo sido prescrita estatina de alta potên-

cia  (Rosuvastatina  20  mg/d).  Retorna  com exames  de

controle, assintomático; nega dor muscular. Os níveis de

LDL reduziram em 50%. Foi solicitada dosagem de CK,

cujo  resultado encontra-se duas  vezes  acima do limite

superior do método. 

Qual é a melhor conduta, neste caso?

(A) Suspender  a  droga  prescrita  (Rosuvastatina)  até  a

normalização dos níveis de CK.

(B) Trocar a droga prescrita (Rosuvastatina) por uma ou-

tra  estatina  de alta  potência  e  monitorar  níveis  de

CK.

(C) Manter a droga prescrita (Rosuvastatina) na mesma

dose (20 mg/d) e monitorar níveis de CK.

(D) Manter a droga prescrita (Rosuvastatina), diminuir a

dose (10 mg/d) e monitorar níveis de CK.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

F.R.C., do sexo masculino, de 22 anos, com antecedente

de  asma brônquica, procura  o  pronto-socorro  relatando

impactação alimentar com um pedaço de  carne, ocorrida

há duas horas.

Diante do exposto, o diagnóstico etiológico mais provável

para esse caso clínico é: 

(A) acalásia idiopática.

(B) adenocarcinoma esofágico. 

(C) estenose péptica. 

(D) esofagite eosinofílica. 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente com queixa de pirose de longa data é submetido

à endoscopia digestiva alta, sendo diagnosticado esôfago

de Barrett com extensão de 2 cm, confirmado por biópsia.

A biópsia mostrou não haver displasia.

De acordo com esse achado, a conduta mais adequada é:

(A) indicar  tratamento  clínico  para  doença  do  refluxo

gastroesofágico com inibidor de bomba de prótons e

repetir a endoscopia em três anos. 

(B) indicar esofagectomia. 

(C) indicar  tratamento  clínico  para  doença  do  refluxo

gastroesofágico com inibidor de bomba de prótons e

repetir a endoscopia em seis meses.

(D) limitar-se à indicação de tratamento clínico para do-

ença do refluxo gastroesofágico com inibidor de bom-

ba de prótons. 

pré_requisito_clínica_médica_coreme_extra_SES
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente dá entrada no pronto-socorro com quadro de

hemorragia digestiva alta. Após medidas iniciais de su-

porte, é submetido à endoscopia digestiva alta que tem

como achado úlcera duodenal Forrest II A. 

O achado endoscópico e a conduta a ser tomada, respecti-

vamente, são:  

(A) sangramento ativo no momento da endoscopia / indi-

car  tratamento  cirúrgico  de  urgência  pelo  risco  de

choque hipovolêmico. 

(B) ausência de sinais de sangramento no momento da

endoscopia / alta hospitalar imediata.  

(C) presença de estigmas de sangramento recente / alta

hospitalar imediata, pois o paciente não tem risco de

apresentar novo sangramento.

(D) presença de estigmas de sangramento recente /  o

paciente deve permanecer internado, pois apresenta

risco de ter novo sangramento. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O prognóstico do câncer gástrico está associado ao seu

estadiamento no momento do diagnóstico.  Considera-se

como câncer gástrico precoce aquele que é confinado à 

(A) mucosa ou à submucosa, independente da presença

de metástases linfonodais.

(B) mucosa e à muscular da mucosa, sem a presença de

metástases linfonodais. 

(C) mucosa ou à submucosa, sem acometer a serosa ou

os linfonodos. 

(D) câmara gástrica sem acometimento de sítios linfono-

dais ou órgãos vizinhos. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Constitui uma condição clínica associada à infecção pelo

Helicobacter Pylori: 

(A) doença do refluxo gastroesofágico. 

(B) adenocarcinoma distal do esôfago. 

(C) púrpura trombocitopênica idiopática. 

(D) carcinoma epidermoide do esôfago. 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O escore de Child-Pugh constitui um importante parâme-

tro para classificação dos pacientes hepatopatas crônicos.

Os dados utilizados para o cálculo desse escore são: 

(A) tempo de protrombina, albumina, Gama GT, fosfata-

se alcalina e transaminases. 

(B) ascite, encefalopatia, tempo de protrombina, bilirrubi-

nas e transaminases.

(C) transaminases, tempo de protrombina, Gama GT, bi-

lirrubinas e ascite.

(D) ascite, encefalopatia, tempo de protrombina, albumi-

na, bilirrubinas. 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação aos marcadores laboratoriais das doenças in-

flamatórias intestinais, conclui-se que

(A) a pesquisa do anticitoplasma em padrão de neutrófi-

los periféricos (pAnca) é utilizada para diagnóstico da

doença de Crohn.

(B) a calprotectina fecal  é  o  marcador mais  específico

para  evidenciar  atividade  inflamatória  intestinal  em

pacientes com doença inflamatória intestinal. 

(C) a dosagem da PCR sanguínea tem maior especifici-

dade para medir a atividade inflamatória da doença

de Crohn que a calprotectina fecal.

(D) a pesquisa do anti-Sacharomyces servisiae (ASCA) é

utilizada para diagnóstico da retocolite ulcerativa. 

pré_requisito_clínica_médica_coreme_extra_SES
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▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Um paciente  de  60  anos  apresenta  quadro  crônico  de

pancitopenia  e  esplenomegalia.  A avaliação  da  medula

óssea revela infiltração por células linfoides, com reação

positiva para CD19, CD20, CD25 e CD103. 

Nesse caso, o diagnóstico mais provável é:

(A) leucemia pró-linfocítica. 

(B) linfoma folicular.

(C) tricoleucemia.

(D) linfoma de células do manto.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente de 30 anos, com leucemia mieloide aguda, pro-

cura o pronto-socorro por febre e refere ter recebido altas

doses de citarabina há cerca de 10 dias. O plantonista

verifica a presença de neutropenia com 300/mm³ de leu-

cócitos, e indica internação para suporte com antibióticos.

No terceiro dia de internação, o paciente evolui com dor

abdominal em flanco inferior direito associada a disten-

são abdominal e diarreia. A ultrassonografia evidenciou

dilatação importante do ceco, com presença de líquido.

Qual é a principal hipótese diagnóstica?

(A) Colecistite aguda. 

(B) Tiflite. 

(C) Apendicite aguda.

(D) Infiltração tumoral por células leucêmicas.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A doença do enxerto contra hospedeiro (DECH) na fase

aguda  é  uma complicação  do  transplante  alogênico  de

medula óssea. Essa doença

(A) é fator de risco para doença do enxerto contra hos-

pedeiro na fase crônica.

(B) acontece  em  80%  dos  receptores  cujos  doadores

são irmãos HLA-idênticos.

(C) oferece menor chance de reativação viral. 

(D) tem o risco diminuído quando ocorre a disparidade

de antígenos menores de compatibilidade (HA-1) en-

tre doadores e receptores.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Uma paciente de 22 anos, previamente hígida, estava na

faculdade quando foi encontrada inconsciente no banhei-

ro, tendo sido levada ao pronto-socorro. Durante o exame

físico, estava descorada +2/4+, com petéquias em mem-

bros inferiores e superiores, além de gengivorragia e es-

plenomegalia de 4 cm à palpação. A paciente foi encami-

nhada à tomografia craniana que demonstrou volumoso

hematoma parenquimatoso cerebral. Os exames solicita-

dos demonstravam: 

Hemoglobina: 7,5 g/dl

Hematócrito: 23%

Plaquetas: 12.000/mm³ 

Leucócitos: 1300 (8/70/0/0/1/11/0/0/8/2)

LDH: 1869U

Fibrinogênio: 42 g/dl

TAP: 32 %

INR: 2,2

TTPA: 61 s (controle: 30 s)

A avaliação de um hematologista foi solicitada.

A síndrome e o diagnóstico provável da paciente são:

(A) sangramento cerebral e síndrome mielodisplásica.

(B) coagulação  intravascular  disseminada  e  púrpura

trombocitopênica trombótica.

(C) sangramento cerebral e síndrome hemolítico-urêmica.

(D) coagulação  intravascular  disseminada  e  leucemia

promielocítica aguda.
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as genodermatoses associadas a doenças renais,

qual está relacionada a cistos renais, hamartomas e fibro-

mas ungueais?

(A) Síndrome unha patella.

(B) Esclerose tuberosa.

(C) Doença de Fabry.

(D) Doença de Birt-Hogg-Dubé.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A amiloidose da diálise, que geralmente acomete pacientes

em hemodiálise por muito tempo, pode se manifestar como

síndrome do túnel do carpo ou dor e limitação nos ombros.

Ela é causada pelo depósito da seguinte proteína:

(A) amiloide sérico A.

(B) cadeias leves.

(C) transtiretina.

(D) beta 2 microglobulina.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando se realiza um transplante renal em um paciente

com síndrome de Alport, pode ocorrer, em torno de 3 a 5%

dos casos, a seguinte doença:

(A) glomerulopatia membranosa.

(B) recorrência da síndrome de Alport.

(C) doença antimembrana basal glomerular.

(D) glomerulopatia membranoproliferativa.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um paciente transplantado renal que desenvolve rejei-

ção humoral pode ser detectado nas biópsias do enxerto,

em geral nos capilares peritubulares, o seguinte marcador:

(A) C4d

(B) fibrina

(C) C3

(D) RBP

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os imunossupressores, qual está associado à ocor-

rência de pneumonite, o que requer a suspensão da dro-

ga?

(A) Tacrolimus.

(B) Ciclosporina.

(C) Everolimus.

(D) Micofenolato.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No estado de Goiás,  existe um tipo de acidente ofídico

que muitas vezes se associa à rabdomiólise e à injúria re-

nal aguda. Qual é esse acidente?

(A) Botrópico.

(B) Crotálico.

(C) Elapídico.

(D) Lachético.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos últimos anos, vários medicamentos vêm sendo testa-

dos para o tratamento da doença renal policística autossô-

mica dominante. Um dos mais promissores, já em uso no

Japão e no Canadá, é o tolvaptan (antagonista do recep-

tor da vasopressina). Dentre os efeitos colaterais do tol-

vaptan destaca-se a

(A) hipercalemia.

(B) hipocalemia.

(C) hipernatremia.

(D) hiponatremia.
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▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A síndrome do cativeiro apresenta-se por:

(A) ausência de qualquer resposta motora, exceto movi-

mentação vertical dos olhos, em um indivíduo plena-

mente consciente. 

(B) coma profundo, midríase arreativa bilateral e tetraple-

gia. 

(C) coma  profundo  com  preservação  dos  movimentos

nos quatro membros. 

(D) coma profundo, tetraplegia e abolição de reflexos do

tronco encefálico. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Após administração intravenosa de alteplase (r-TPA), pro-

filaxia medicamentosa com heparina de baixo peso mole-

cular, para trombose venosa profunda, pode ser iniciada:

(A) em sete dias. 

(B) em quatro dias. 

(C) em 24 horas. 

(D) imediatamente. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A encefalite associada ao receptor anti-N-metil-D-asparta-

to (anti-NMDA) geralmente é observada em conjunto com

a seguinte neoplasia:

(A) carcinoma de pulmão tipo pequenas células. 

(B) teratoma ovariano. 

(C) câncer de mama.

(D) linfoma. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente do sexo feminino, de 47 anos, sem comorbida-

des prévias conhecidas, está internada, em pós-operató-

rio imediato, eletivo, de clipagem de aneurisma intracrani-

ano de artéria comunicante anterior. Evolui, nas primeiras

24 horas, com diurese de 8000 mL e sódio sérico de 159

mEq/L.

Qual é o possível  diagnóstico e qual o tratamento mais

adequado neste caso?

(A) Síndrome da secreção inapropriada do hormônio an-

tidiurético (SIADH) / desmopressina. 

(B) Diabetes insipidus central / restrição hídrica. 

(C) Redistribuição hídrica após aporte de fluidos endove-

nosos no intraoperatório / conduta expectante. 

(D) Diabetes insipidus central / desmopressina.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São considerados fatores menores para tromboembolismo

pulmonar sem profilaxia prévia ou concomitante:

(A) cirurgia abdominal e necessidade de UTI no pós-ope-

ratório.

(B) insuficiência cardíaca congestiva e heterozigose para

fator V Leiden. 

(C) deficiência de proteína C e síndrome antifosfolipídeo.

(D) quimioterapia e prótese de joelho.
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▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente de 34 anos, do sexo feminino, dá entrada no

hospital de urgências após sétimo pós-operatório de ci-

rurgia de abdominoplastia e mamoplastia, apresentando

frequência cardíaca de 104 BPM, edema de membro in-

ferior esquerdo, com dor à palpação de panturrilha es-

querda, sem hemoptise, com dispneia aos mínimos es-

forços, que surgiu subitamente. Nega tosse ou expecto-

ração.

Segundo o escore de Wells, a probabilidade clínica para

tromboembolismo pulmonar é:

(A) zero. 

(B) baixa.

(C) alta.

(D) moderada. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente encaminhado à unidade de terapia intensiva de-

vido a quadro de traumatismo cranioencefálico com Glas-

gow de 7, com necessidade de suporte ventilatório invasi-

vo. A regulagem inicial do ventilador mecânico deve obe-

decer às seguintes regras:

(A) FIO2 necessária para manter a SatO2 entre 93 a 97%.

Usar volume corrente de 6 ml/kg/peso predito inicial-

mente. Frequência respiratória inicial controlada entre

12-16 rpm, com fluxo inspiratório ou tempo inspirató-

rio, visando manter inicialmente a relação I:E em 1:2 a

1:3. 

(B) FIO2 necessária para manter a SatO2 entre 90 a 94%.

Usar volume corrente de 10 ml/kg/peso predito inicial-

mente. Frequência respiratória inicial controlada entre

17-19 rpm, com fluxo inspiratório ou tempo inspiratório,

visando manter inicialmente a relação I:E em 1:4 a 1:5. 

(C) FIO2 necessária para manter a SatO2 entre 89 a 93%.

Usar volume corrente de 8 ml/kg/peso predito inicial-

mente. Frequência respiratória inicial controlada entre

8-12 rpm, com fluxo inspiratório ou tempo inspiratório,

visando manter  inicialmente a relação I:E em 1:1  a

1:4.  

(D) FIO2 necessária para manter a SatO2 entre 89 a 93%.

Usar volume corrente de 8 ml/kg/peso predito inicial-

mente. Frequência respiratória inicial controlada entre

12-19 rpm, com fluxo inspiratório ou tempo inspirató-

rio, visando manter inicialmente a relação I:E em 1:1 a

1:2. 
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Leia o caso a seguir para responder às questões 40 e 41.

Paciente de cinco anos, do sexo masculino, asmático, dá

entrada no pronto atendimento hospitalar com quadro de

falta de ar intensa, sibilância bilateral, SatO2 de 90%, FR

24 ipm, uso da musculatura acessória, fraqueza intensa e

tosse reacional. Não estava fazendo tratamento regular

com broncodilatador e corticoterapia, conforme indicado

pelo  seu  médico  assistente.  Pico  de  fluxo  expiratório

(PFE) de entrada de 40% do previsto. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tratamento inicial mais indicado para este caso é:

(A) ar comprimido complementar em cateter 6 l/min, se

SatO2 menor do que 89%, e brometo de ipratrópio

(125-250 μg/dose), 10-20 gotas. 

(B) oxigênio complementar em cateter 6 l/min, se SatO2

menor do que 90%, nebulização com β2-agonista (10

mg/kg/dose)  ou  spray/inaladores  de  pó  (400-800

μg/dose) a cada 10 min, até 1 h (6 doses). Em crises

graves,  associar  brometo  de  ipratrópio  (250-500

μg/dose), 20-40 gotas. 

(C) oxigênio complementar em cateter 6 l/min, se SatO2

menor do que 90%, nebulização com β2-agonista (7

mg/kg/dose)  ou  spray/inaladores  de  pó  (400-600

μg/dose) a cada 10 min, até 1 h (6 doses). Em crises

graves,  associar  brometo  de  ipratrópio  (250-500

μg/dose), 20-40 gotas. 

(D) oxigênio complementar em cateter 6 l/min, se SatO2

menor  do  que  94%,  nebulização  com  β2-agonista

(0,5 mg/kg/dose) ou spray/inaladores de pó (200-300

μg/dose) a cada 20 min, até 1 h (3 doses). Em crises

graves,  associar  brometo  de  ipratrópio  (125-250

μg/dose), 10-20 gotas. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Após tratamento inicial, o paciente foi reavaliado e mos-

trou PFE = 50% do basal, aumento da frequência respira-

tória e da frequência cardíaca e, na ausculta, mostrou sibi-

lância  leve,  uso  moderado  da  musculatura  acessória  e

dispneia moderada com SpO2 = 93% em ar ambiente. De

acordo com esse quadro, o tipo de resposta e o próximo

passo são, respectivamente, 

(A) boa resposta ao tratamento inicial / alta domiciliar. 

(B) resposta incompleta ao tratamento inicial / tratamento

adjuvante, adicionando prednisona oral ou similar e

continuando a nebulização a cada 20 min com β2 ou

nebulização contínua com β2. 

(C) má resposta ao tratamento inicial / tratamento adju-

vante, mantendo nebulização contínua a cada 20 min

com β2-agonista. Considerar sulfato de magnésio en-

dovenoso (25-75 mg/kg), máximo 2 g, infusão em 20-

30 min. 

(D) péssima resposta ao tratamento /  encaminhamento

para unidade de terapia  intensiva e considerar β2-

agonista endovenoso, inicial 15 μg/kg (correr em 10-

15 min). Após, infusão contínua crescente até 10-15

mg/kg/min. Considerar xantina endovenosa. 
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▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma en-

fermidade respiratória prevenível e tratável, que se carac-

teriza pela presença de obstrução crônica do fluxo aéreo,

que não é totalmente reversível. A obstrução do fluxo aé-

reo é geralmente progressiva e está associada a uma res-

posta inflamatória anormal dos pulmões à inalação de par-

tículas ou gases tóxicos, causada primariamente pelo ta-

bagismo. Embora a DPOC comprometa os pulmões, ela

também produz consequências  sistêmicas  significativas.

O tratamento preconizado para o paciente com DPOC em

estádio III (três) é:

(A) reabilitação pulmonar, β2-agonista de longa duração

e tiotrópio, acrescentar xantina de longa duração, se

persistirem sintomas, corticoide inalatório, no caso de

exacerbações frequentes (≥ 2 exacerbações ao ano),

oxigenoterapia e estudar indicações cirúrgicas para o

tratamento do enfisema (cirurgia redutora de volume

pulmonar, bulectomia ou transplante). 

(B) reabilitação  pulmonar,  sintomas  eventuais:  β2-ago-

nista de curta duração e/ou ipratrópio, quando neces-

sário, e sintomas persistentes: β2-agonista de longa

duração e/ou tiotrópio. 

(C) reabilitação pulmonar, β2-agonista de longa duração

e tiotrópio, acrescentar xantina de longa duração, se

persistirem sintomas, e corticoide inalatório, no caso

de exacerbações frequentes (≥  2 exacerbações ao

ano). 

(D) β2-agonista de curta duração e/ou ipratrópio, quando

necessário. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No diagnóstico de tuberculose pleural, o método diagnósti-

co, com maior rendimento para essa doença, é:

(A) análise histológica do fragmento pleural. 

(B) diagnóstico bacteriológico. 

(C) pesquisa de BAAR no líquido pleural. 

(D) cultura para TB no escarro induzido. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os anticorpos antiproteínas citrulinadas

(A) originam-se de citrulinação proteica, que é um pro-

cesso anormal de modificação de proteínas. 

(B) são mais sensíveis e menos específicos para o diag-

nóstico da doença reumatoide. 

(C) surgem precocemente no curso da doença reumatoi-

de, podendo estar presentes anos antes do início dos

sintomas clínicos. 

(D) conferem marcador de bom prognóstico da doença,

quando presentes. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os anti-inflamatórios não hormonais (AINEs)

(A) agem estimulando a ciclo-oxigenase e, consequente-

mente, inibindo a biossíntese de prostaglandinas. 

(B) têm o mecanismo de toxicidade gastrointestinal resul-

tante de sua ação tópica, ocasionando necrose epiteli-

al superficial. Assim, a via parenteral não ocasiona o

risco de lesão da mucosa gastrointestinal. 

(C) promovem vasoconstricção sistêmica e aumento da

pós-carga e, por isso, indivíduos portadores de HAS

(hipertensão arterial  sistêmica)  devem evitar  o  seu

uso.

(D) têm indicação evidente em pós-operatório de revas-

cularização de miocárdio para alívio da dor. 
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tratando-se de farmacologia e sua aplicação em medici-

na,

(A) o colesterol é o substrato para a síntese de todos os

hormônios esteroidais. 

(B) a prednisona e a prednisolona devem ser evitadas

em gestantes, pois atravessam a barreira placentária

e têm ação direta sobre o feto. 

(C) os corticosteroides atuam sobre a imunidade inata do

indivíduo, não tendo ação sobre as imunidades hu-

moral e celular. 

(D) a miopatia induzida por corticosteroides é evento ad-

verso  comum e  seu  diagnóstico  dá-se  por  biópsia

muscular. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A osteoartrite é reconhecida atualmente como uma doen-

ça articular  degenerativa,  sendo a radiografia  simples o

exame complementar mais solicitado. Uma característica

radiográfica da osteoartrite é:

(A) estreitamento simétrico do espaço articular.

(B) esclerose subcondral.

(C) remodelação óssea com osteíte.

(D) osteopenia periarticular.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Febre reumática é uma doença em que ocorre processo

inflamatório transitório de diversos órgãos, desencadeada

por  infecção  de  vias  aéreas  superiores,  causada  pelo

Streptococcus β hemolítico do grupo A. Dentre as mani-

festações que ocorrem na doença, inclui-se a

(A) uveíte. 

(B) meningite. 

(C) coreia de Sydenham. 

(D) nefrite. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Aproximadamente 40% dos pacientes portadores de es-

pondilite anquilosante apresentam acometimento oftalmo-

lógico. Caracteristicamente, a uveíte, na espondilite, é:

(A) anterior, aguda, unilateral, não granulomatosa. 

(B) anterior, crônica, bilateral, não granulomatosa.

(C) mista, aguda, bilateral, granulomatosa. 

(D) posterior, crônica, unilateral, granulomatosa.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

J.B.S., de 45 anos, do sexo feminino, foi atendida em am-

bulatório  de clínica médica com relato  de que,  há  oito

anos, apresenta dor na região plantar dos calcanhares e,

após ter sido submetida à avaliação médica, recebeu o

diagnóstico de artrite reumatoide e foram-lhe prescritos:

metotrexate 25 mg/semana; prednisona 5 mg/dia; ácido

fólico 10 mg/semana; hidroxicloroquina 400 mg/dia; ome-

prazol  20  mg/dia.  Apesar  de referir  uso adequado dos

medicamentos, manteve quadro de dor e alterações nos

punhos, que a impossibilitam de fechar as mãos e tam-

bém dor e vermelhidão nos joelhos e tornozelos, além de

rigidez matinal,  com duração de três  horas.  Ao exame

físico,  observaram-se diminuição da flexão dos punhos

(bilateralmente), dor nas articulações metacarpofalangia-

nas (bilateralmente), presença de discreto derrame arti-

cular nos joelhos e dor à palpação das articulações meta-

carpofalangianas e dos calcanhares. O restante do exa-

me não apresentou alterações. Exames complementares

realizados  mostraram fator  reumatoide  (teste  do  látex)

positivo, níveis elevados de proteína C reativa e acelera-

ção da velocidade de hemossedimentação.

Com base no Consenso Brasileiro para tratamento de ar-

trite reumatoide, constitui uma opção terapêutica: 

(A) Ustequinumabe. 

(B) Canaquinumabe. 

(C) Belimumabe. 

(D) Tocilizumabe. 
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