
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Inscrição Sala 

PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO: CLÍNICA MÉDICA 
 

ESPECIALIDADES: Cancerologia Clínica; Cardiologia; Clínica Médica (R3); 

Endocrinologia; Endoscopia; Gastroenterologia; Geriatria; Hematologia e 
Hemoterapia; Medicina Intensiva; Nefrologia; Pneumologia; Reumatologia 
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01. Anote o seu número de inscrição e o número da sala.  

02. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o 
Caderno-Questionário está completo e se contém alguma imperfeição. 
Qualquer reclamação deverá ser feita nos primeiros 30 (trinta) minutos 
após o início da prova. 

03. Ao receber a Folha-Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo 
necessidade de correção de algum dado, chame o fiscal. Para marcar a 
resposta de uma questão, preencha, totalmente, com caneta azul ou 
preta, apenas a quadrícula correspondente a sua opção. Não use 
corretivo nem rasure a Folha-Resposta. 

 

INSTRUÇÕES 

RESIDÊNCIA MÉDICA 2014 

CADERNO-QUESTIONÁRIO 

DATA: 08 DE DEZEMBRO DE 2013. 
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   PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO  
 50 QUESTÕES 

 

 

01. Homem de 58 anos está internado para tratamento de pneumonia comunitária. Foram iniciados 

Azitromicina e Cefepime. No quarto dia de tratamento, apresentou síncope e, nesse momento, o 

eletrocardiograma (ECG) revelou “torsades des pointes” (torção das pontas). Após o evento, o ECG 

mostrava intervalo QT corrigido de 520ms. Laboratório revela hipomagnesemia e hipocalemia. Qual das 

drogas abaixo pode ser usada no tratamento desse paciente? 

A) Sotalol. 

B) Dofetilida. 

C) Amiodarona. 

D) Isoproterenol. 

 

02. Homem de 58 anos comparece com quadro de dor retroesternal forte, em aperto, durando cerca de 5 minutos, 

que surge quando ele faz caminhadas numa praça e que o obriga a parar para ter alívio. Esse quadro vem 

estável há 5 meses. Nega dor em repouso. É hipertenso e diabético em uso de insulina NPH basal, metformina, 

atorvastatina, aspirina, metoprolol e enalapril. Tem um ecocardiograma com hipocontratilidade difusa e 

fração de ejeção de 40%. Para melhora sintomática, qual das drogas abaixo é a melhor escolha a ser 

associada ao esquema? 

A) Amlodipino. 

B) Nifedipino. 

C) Verapamil. 

D) Diltiazem. 

 

03. Homem de 78 anos comparece à emergência com dor retroesternal, em aperto, com irradiação para 

mandíbula e ombro esquerdo, acompanhada de sudorese e náusea. O quadro se iniciou há 2h. Tem 

antecedente de acidente vascular cerebral isquêmico há 18 meses e tabagismo. O eletrocardiograma 

mostra supradesnível de ST de 2 mm nas derivações V1 até V4. Qual das drogas abaixo tem maior 

benefício, em termos de mortalidade cardiovascular, nesse paciente? 

A) Prasugrel. 

B) Ticagrelor. 

C) Ticlopidina. 

D) Clorpidogrel. 

 

04. Homem branco de 59 anos comparece para reavaliação de tratamento de insuficiência cardíaca e 

hipertensão. Sem antecedentes de diabetes. Ecocardiograma revela hipocontratilidade difusa do 

ventrículo esquerdo com fração de ejeção de 29%. Já está em uso de enalapril, furosemida e carvedilol, 

mas refere ainda dispneia aos moderados esforços. Pensando em prevenir morte cardiovascular, qual a 

droga de melhor escolha dentre as opções abaixo? 

A) Digoxina. 

B) Amiodarona. 

C) Eplerenone. 

D) Hidralazina + Isossorbida. 

 

05. Homem, 45 anos de idade, deu entrada na emergência com dor precordial com duração de 10 minutos 

acompanhada de sudorese fria, relacionada com o estresse do trabalho. Relatou ser tabagista (10 

cigarros/dia desde 18 anos) e dislipidêmico. Seu exame físico era normal, bem como os marcadores 

cardíacos e seus ECGs, realizados na admissão e 4 horas após. A conduta inicial mais adequada é: 

A) indicação de internação hospitalar e heparinização plena. 

B) indicação do cateterismo cardíaco para reperfusão mecânica da coronária. 

C) indicação de emprego de fibrinolíticos intravenosos dentro das primeiras 12 horas. 

D) indicação de tratamento ambulatorial com antiagregantes plaquetários, betabloqueadores e nitratos. 
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06. Mulher de 68 anos, diabética, comparece para avaliação pós-infarto de miocárdio há 20 dias. Queixa-se 

de dispneia de médios esforços. Sua frequência cardíaca é de 92 batimentos por minuto e a pressão 

arterial é 128 x82 mmHg. Ecocardiograma revelou fração de ejeção de 36%. Está em uso de aspirina, 

clopidogrel e atorvastatina. Qual das drogas abaixo atua na prevenção secundária, melhorando a 

sobrevida nessa paciente? 

A) Ramipril. 

B) Pindolol. 

C) Anlodipino. 

D) Amiodarona. 

 
07. Mulher de 60 anos comparece ao ambulatório para avaliação. Queixa-se de palpitações. Ela foi 

submetida à cirurgia de mama há 2 semanas e apresentou fibrilação atrial que não conseguiu ser 

revertida. Está usando atenolol. Sem outros antecedentes mórbidos relevantes. Ao exame, tem ritmo 

cardíaco irregular. Traz ecocardiograma que mostra fração de ejeção 50% e eletrocardiograma 

confirmando fibrilação atrial. Com base na avaliação de risco de acidente vascular cerebral, qual das 

medicações abaixo deve ser iniciada nessa paciente? 

A) Aspirina. 

B) Warfarina. 

C) Dabigatran. 

D) Clopidogrel. 

 
08. Homem de 55 anos comparece para avaliação de lesão de pele na região da face, à esquerda, próximo ao sulco 

nasolabial. Ela tem 1 ano de evolução e ocasionalmente apresenta pequenos sangramentos com trauma.  

 

 
 

 

Com base nesses dados e analisando a foto, qual o melhor diagnóstico. 

A) Nevo azul. 

B) Ceratose seborreica. 

C) Angioma glomeruloide. 

D) Carcinoma basocelular. 

 

Conferir figura correspondente com melhor resolução no anexo (FIGURA 1) 
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09. Mulher de 42 anos comparece ao ambulatório com quadro de tosse improdutiva e episódios febris há 

4 meses. Exame físico revela apenas lesão violácea infiltrativa na face (vide foto). Tomografia de tórax 

mostra adenomegalia hilar bilateral com discreto infiltrado intersticial difuso. Exames de laboratório 

mostram hipercalcemia e hipercalciúria.  

 

 
 

 

 

Com base no provável diagnóstico, qual é o nome do achado cutâneo? 

A) Lupuspernio. 

B) Lupus túmido. 

C) Lupus discóide.  

D) Lupus profundo. 

 

10. Homem de 52 anos comparece para avaliação de rotina. Queixa-se de leve distensão abdominal e 

flatulência. É portador de hipertensão em tratamento e teve infarto miocárdico há 1ano. Está em uso de 

losartan, aspirina e atorvastatina. Seu peso é 103 Kg, altura 1,60 m e apresenta zonas de 

hiperpigmentação nas axilas e região cervical posterior. Exames revelam hemoglobina glicosilada (A1C) 

6,0%, glicemia de jejum 110 mg/dL e HDL 30mg/dL. Qual a melhor opção farmacológica a ser 

adicionada a seu esquema terapêutico? 

A) Pioglitasona. 

B) Metformina. 

C) Glimeperida. 

D) Acarbose. 

 

11. Paciente de 28 anos comparece ao ambulatório devido à intensa astenia. Relata também, nos últimos 4 

meses, tonturas posturais, náuseas e mialgias. Está em tratamento para tuberculose pulmonar há 15 dias, 

evoluindo afebril e com melhora da tosse. No exame físico, observa-se PA 90x60 mmHg com 

hipotensão ortostática e hiperpigmentação nos mamilos, nos sulcos palmares e pele dorsal das 

articulações interfalangeanas das mãos e pés. Exames mostram anemia, eosinofilia, hiponatremia e 

hipercalemia. Pensando no diagnóstico mais provável, qual exame devemos solicitar? 

A) Teste da Cosintropina. 

B) Dosagem de Tireotrofina. 

C) Dosagem de Adrenocorticotrofina. 

D) Teste de supressão com Dexametasona. 

 

Conferir figura correspondente com melhor resolução no anexo (FIGURA 2) 
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12. Homem de 60 anos comparece para avaliação de diabetes. Ele recebeu o diagnóstico, há cerca de oito 

anos, quando iniciou uso de metformina em dose adequada mas, desde então, não tem seguimento médico. 

Seu índice de massa corporal é 38Kg/m
2
. Seus exames mostram glicemia de jejum 240mg/dL, Hemoglobina 

glicosilada (HbA1C) 9%, microalbuminúria de 200mg/24h e depuração de creatinina 28 mL/min. Qual das 

drogas abaixo é a melhor escolha para ser adicionada ao seu esquema terapêutico? 

A) Miglitol. 

B) Exenatide. 

C) Sitagliptina. 

D) Vidagliptina. 

 

13. Mulher, 45 anos de idade, procurou cardiologista para fazer um “checkup”. Sentia-se muito gorda. Fuma 10 

cigarros /dia há 20 anos e é sedentária. Ao exame físico, apresentava PA 120 x 80 mmHg, em uso de anti-

hipertensivo, IMC 29,8kg/m
2
, circunferência abdominal 99,8cm. Exames laboratoriais: Glicemia 95 mg/dL, 

Colesterol total 208 mg/dL, HDL 67 mg/dL, LDL 122 mg/dL, Triglicérides 93 mg/dL, ácido úrico de 6,0mg/dL. 

A interpretação clínica mais adequada e o plano de ação a ser instituído são, respectivamente: 

A) a paciente não é portadora de síndrome metabólica, tem coexistência de vários fatores de risco 

cardiovascular: mudar de estilo de vida, sem alterar a prescrição em curso. 

B) a paciente não é portadora de síndrome metabólica, tem coexistência de vários fatores de risco 

cardiovascular: mudar de estilo de vida e prescrever fármacos para a perda de apetite e/ou diminuição 

da sensibilidade à insulina. 

C) a paciente é portadora de síndrome metabólica, segundo os critérios da “National Cholesterol 

Education Program” e “Adult Treatment Panel III” com coexistência de vários fatores de risco 

cardiovascular: mudar de estilo de vida, sem alterar a prescrição em curso. 

D) a paciente é portadora de síndrome metabólica, segundo os critérios da “International Diabetes 

Foundation”, com coexistência de vários fatores de risco cardiovascular: mudar de estilo de vida e 

prescrever fármacos para a perda de apetite e/ou diminuição da sensibilidade à insulina. 

 

14. Mulher, 24 anos, com Doença de Wilson, está sem usar penicilamina regularmente, conforme prescrição 

médica, porque não tem dinheiro. No retorno à consulta, o médico manteve a prescrição de penicilamina, 

mesmo com protesto da paciente, acrescentou zinco e a orientou sobre os meios através dos quais poderia 

obter o tratamento. Qual princípio de ética médica foi mais provavelmente desobedecido neste caso? 

A) Justiça. 

B) Autonomia. 

C) Beneficência. 

D) Não-maleficência. 

 

15. João, 52 anos, casado, portador de hepatopatia crônica de etiologia alcoólica, apenas 3 semanas 

abstêmico, evoluindo com ascite de difícil controle, em uso de espironolactona  200 mg + furosemida 80 

mg, evoluindo com encefalopatia grau I, icterícia ++/4, Child-Pugh C10. MELD 18. Referindo, 

ultimamente, redução no volume urinário, quando realizou dosagem da creatinina 1,5 mg/dl (4.11.2013), 

leucócitos: 15.800/mm
3
, com 80% de polimorfonucleares, albumina 3,0 g/dl, plaquetas 85.000/mm

3
. 

Pensou-se em peritonite bacteriana espontânea: a punção do líquido ascítico no mesmo dia revelou 400 

leucócitos, sendo 150 polimorfonucleares, GASA 1,9, pesquisa de bactérias foi negativa, mesmo assim 

colheu-se cultura. Resolveu internar e observar, não apresentou sinais de hipotensão, débito urinário de 

24 horas de 400 ml, optou-se por suspender diurético, e fazer albumina 1 g/kg de peso, creatinina  2,0 

mg/dl em 6.11.2013, dois dias após a cultura do líquido ascítico foi negativa, urinocultura: a negativa, 

mantido esquema de albumina e suspenso diurético, mas a diurese era de 350 ml/24h, e nova creatinina 

2,8mg/dl em 8.11.2013. Ultrassom abdominal: hepatopatia crônica, sinais de cirrose, sem nódulos, ascite 

volumosa, rins sem alterações macroscópicas.  Com base nesse caso, qual o diagnóstico e a conduta mais 

adequados dentre as opções abaixo? 

A) Trata-se de síndrome hepatorenal tipo 2 e deve-se reiniciar diurético, albumina e terlipressina. 

B) Peritonite bacteriana espontânea e possível síndrome hepatorenal tipo 2 e deve-se reiniciar diuréticos. 

C) Trata-se de síndrome hepatorenal  tipo 1 e deve-se manter albumina, reiniciar diuréticos e iniciar 

noradrenalina. 

D) Trata-se de síndrome hepatorenal tipo 1 e deve-se manter albumina, suspender diuréticos e iniciar 

esquema com terlipressina. 
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16. As hepatites virais apresentam manifestações clínicas semelhantes, embora a forma de contaminação, a 

evolução clínica e a prevalência sejam distintas a depender do agente etiológico envolvido: se o vírus A 

(hepatite A), vírus B (hepatite B), vírus C (hepatite C), vírus D (hepatite D), vírus E (hepatite E). Com base 

nos dados epidemiológicos e história natural das infecções pelos vírus A, B, C, D e E assinale o correto. 

A) A hepatite pelo vírus C mais frequentemente é detectada na fase crônica. 

B) Os vírus A e E podem cronificar em pacientes transplantados e imunossuprimidos. 

C) A coinfecção vírus B + vírus D ocorre em indivíduo saudável e a maioria evolui para hepatite crônica. 

D) A superinfecção dos vírus B e vírus D ocorre em indivíduo previamente infectado pelo vírus D e a 

maioria evolui para cura. 

 
17. Um jovem de 18 anos apresenta diarreia e dor abdominal há quatro dias, com sangue vivo há 2 dias, 12 

evacuações por dia, sem febre e sem vômitos. Relata viagem há 1 semana e alimentação a base de 

sanduíches (cachorro-quente, hamburger). Pulso 90/minuto, PA 110x60mmHg, hematócrito 32%, 

hemoglobina 11g/dl, plaquetas 90.000/mm
3
.  Qual a conduta mais adequada neste momento? 

A) Reidratação oral e ciprofloxacina. 

B) Reidratação oral e azitromicina. 

C) Hidratação venosa vigorosa. 

D) Hidrocortisona venosa. 

 
18. A doença hepática alcoólica do fígado continua sendo uma das mais prevalentes causas de cirrose, em 

todo o mundo. Além da ação deletéria direta do álcool, outros fatores participam da patogênese da lesão 

hepática induzida pelo álcool. A hepatite alcoólica apresenta uma forma mais grave e com elevada 

mortalidade. Vários escores/modelos têm surgido, na avaliação do prognóstico da doença hepática 

induzida pelo álcool, principalmente, hepatite alcoólica. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. 

A) Paciente com hepatite alcoólica severa e escore MELD elevado são os que melhor respondem ao 

esquema de tratamento clínico e, portanto, apresentam melhor prognóstico. 

B) A função discriminante de Maddrey que utiliza parâmetros como: tempo de protrombina, bilirrubina 

quando o valor da função descriminante for muito elevado > 32 ou o paciente apresentar 

encefalopatia, são os que apresentam melhor prognóstico. 

C) O escore de Glasgow para hepatite alcoólica utiliza parâmetros como idade, leucócitos, ureia, INR e 

nível de bilirrubina. Quanto mais elevado o escore melhor prognóstico no paciente com hepatite 

alcoólica, e melhor resposta ao esquema terapêutico clínico.  

D) O modelo de Lille utiliza nível de albumina, TAP, bilirrubina, presença ou ausência de insuficiência 

renal e idade nos pacientes com hepatite alcoólica. Apresenta elevada sensibilidade e especificidade 

para identificar precocemente os que respondem à terapêutica clínica. 

 
19. Homem, 30 anos, bancário, casado, diabético e hipertenso, ao realizar exames de rotina detectou AST: 

200 (nl< 40), ALT: 360 (nl < 40), INR: 1,25 (nl < 1,20), Albumina: 3 (nl > 3,5),  HBsAg (+), anti-HBc 

IgG (+), anti-HBc IgM (-), anti-HBe (+), HBeAg (-), anti-HVC (-), HIV (-), carga viral B: 20.000 ui. As 

aminotransferases persistiram elevadas e a carga viral variou entre 15.000 a 30.000 ui, nos dois anos 

subsequentes, com anti-HBe reagente. Ultrassom atual não tem sinais de cirrose, nem nódulos, nem 

sinais de hipertensão porta, endoscopia normal sem varizes. Baseado no protocolo atual de tratamento de 

infecção crônica pelo vírus B, do Ministério da Saúde, do Brasil, qual a conduta mais recomendável 

dentre as opções abaixo? 

A) Realizar biópsia hepática e tratar, apenas se apresentar Atividade A2 ou A3 ou se Fibrose F2 ou F3. 

B) Tratar, independente da biopsia hepática, uma vez que tem ALT elevada, anti-HBe (+), carga viral 

elevada e a droga de eleição é interferonpeguilado. 

C) Tratar, independente da biopsia hepática, uma vez que tem ALT elevada, anti-HBe (+), carga viral 

elevada e a droga de eleição neste caso específico é Entecavir. 

D) Tratar, independente da biopsia hepática, uma vez que tem ALT elevada, anti-HBe (+),  carga viral 

elevada e a droga de eleição  neste caso específico é Tenofovir. 
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20. A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA), cujo aspecto varia desde a esteatose simples à 

esteatohepatite não alcoólica (EHNA) que pode evoluir para cirrose e carcinoma hepatocelular, constitui, 

atualmente, um dos problemas mais graves e crescentes em todo o mundo. Em relação ao tratamento da 

doença hepática gordurosa não alcoólica e EHNA, assinale o mais correto de acordo com AASLD. 

A) O ácido ursodeoxicólico é recomendado no tratamento e altamente eficaz tanto na NASH quanto no 

NAFLD. 

B) Vitamina E 800 mg é altamente eficaz e indicada para tratar NASH, em indivíduos adultos com 

diabetes mellito. 

C) A metformina melhora significativamente as alterações histológicas nos pacientes com NASH, 

mesmo naqueles não diabético, sendo, portanto, um tratamento específico para NASH, em adulto. 

D) Perda de peso 3 a 5% é útil para reduzir esteatose, mas para melhorar fenômenos necroinflamatórios 

deve-se perder até 10%, seja com dieta, ou associada a exercícios regulares, no prazo de 6 meses. 

 

21. Mulher de 80 anos é levada ao consultório para avaliação de esquecimento. Familiares referem que a 

mesma vivia bem até há 1 ano, quando parou de fazer suas caminhadas habituais por conta de 

dificuldade nos movimentos. Os mesmos descrevem isto como passos cada vez mais curtos e lentificação 

global dos movimentos voluntários, negando presença de tremores. Há cerca de 3 meses, passou a relatar 

presença de animais bizarros dentro de casa. Como não havia tais seres no ambiente, os familiares 

interpretaram como alucinações e a levaram a um psiquiatra. A mesma não fazia uso de quaisquer 

medicações até então, quando foi prescrito haloperidol. Após alguns dias, evoluiu com importante piora 

motora, ficando incapacitada para deambular e executar movimentos habituais. Com esta piora, a 

medicação foi suspensa e a paciente foi encaminhada para esta avaliação. A paciente apresenta 

incapacidade de lembrar três objetos após 3 minutos e está desorientada em tempo e espaço. Tem 

bradicinesia difusa, roda denteada em punhos, e cotovelo em cano de chumbo, porém sem tremores. Não 

há outros achados no exame neurológico. Qual o diagnóstico mais provável para esta paciente? 

A) Demência por corpos de Lewy. 

B) Esquizofrenia residual. 

C) Doença de Alzheimer. 

D) Doença de Parkinson. 

 

22. Após instalação de barras de apoio e tapetes antiderrapantes no banheiro e quarto do pai idoso, família 

procura orientação sobre prevenção de acidentes nesta faixa etária. O paciente faz caminhada com 

auxílio 3 vezes por semana, fisioterapia motora 2 vezes por semana, usa óculos (renovado há menos de 6 

meses) e não faz uso de medicações por conta própria. Qual das intervenções abaixo está associada a 

aumento do risco de quedas e fraturas? 

A) Realização de fisioterapia. 

B) Uso de lentes multifocais. 

C) Exercícios físicos rotineiros. 

D) Suplementação de vitamina D.  

 

23. Paciente de 56 anos é avaliado por anemia. Está assintomático. É portador de Diabetes Mellitus tipo 2, 

em tratamento regular há 15 anos. O exame físico demonstra palidez associada a leve icterícia e língua 

despapilada. Não há alterações em outros sistemas. Tem hemoglobina = 6,5g/dL, VCM = 127fL, 

leucograma normal, com presença de neutrófilos hipersegmentados, plaquetas normais, bilirrubinas 2 vezes 

acima do valor normal e LDH 10 vezes acima do limite. Faz uso de metformina 1,7g/dia, AAS 100mg/dia, 

ácido fólico 5mg/dia e sinvastatina 40mg/dia.  Qual das medicações em uso tem maior probabilidade de 

estar relacionada com a condição do paciente? 

A) AAS. 

B) Ácidofólico. 

C) Metformina. 

D) Sinvastatina. 
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24. Mulher de 36 anos é avaliada por quadro de febre há 3 meses. Não relata outras queixas, nem faz uso de 

quaisquer medicamentos. O exame físico não evidencia alterações. Exames laboratorias rotineiros 

mostram bicitopenia com contagem de plaquetas normal. Foi solicitada uma biópsia da medula óssea que 

mostrou o seguinte laudo: "Medula com presença de nódulos para trabeculares constituídos de linfócitos 

clivados exibindo características de clonalidade à imunofenotipagem com forte expressão de bcl-2." Qual 

o diagnóstico desta paciente? 

A) Linfoma folicular. 

B) Linfoma de Burkitt. 

C) Linfoma linfoblástico. 

D) Linfoma de células do manto. 

 

25. Paciente de 35 anos, proveniente do interior do Ceará, é avaliado por febre há 2 meses. Exame físico 

demonstra leve palidez e baço palpável 7cm abaixo do rebordo costal esquerdo (consistência amolecida e 

indolor), sem outros achados. Exames laboratoriais mostram hemoglobina=8,1g/dL, VCM=83fL, 

leucócitos=2200/mcL (bastões=1%, neutrófilos=30%, monócitos=6%, eosinófilos=0%, basófilos=2%, 

linfócitos=61%), plaquetas=90.000/mcL, creatinina=3,1mg/dL, sorologia rK39 positiva. Qual dos 

tratamentos abaixo é o indicado para este paciente? 

A) Antimoniato de meglumina (Glucantime
®
). 

B) Anfotericina B lipossomal (Ambisome
®
). 

C) Filgrastim (Granulokine
®
). 

D) Metronidazol (Flagyl
®
). 

 

26. Homem de 50 anos, previamente saudável, é diagnosticado com tuberculose pulmonar, ao ser avaliado 

por tosse produtiva de mais de 4 semanas, associada a baciloscopia positiva no escarro. O esquema 

padrão de quatro drogas é iniciado e, após 10 dias de uso correto, o paciente é internado por apresentar 2 

crises convulsivas. Na avaliação, está sonolento e sem interação adequada com o examinador. O exame 

físico não apresenta outros achados. Ressonância de encéfalo não mostra alterações e avaliação 

laboratorial geral está normal, exceto por discreta acidose metabólica. Qual das drogas do esquema é 

responsável por este quadro? 

A) Etambutol. 

B) Isoniazida. 

C) Rifampicina. 

D) Pirazinamida. 

 

27. Homem de 45 anos, morador de rua, é avaliado por tosse seca. Refere que o quadro persiste há 4 dias, 

sendo que há cerca de 72 horas vem apresentando febre de até 39°C com 3 picos diários, medido, de 

favor, em farmácias. Não tem quaisquer doenças prévias. Nega uso de drogasilícitas. Ao exame físico, 

apresenta bom estado geral, perfeitamente orientado em tempo e espaço, pressão arterial = 120x80mmHg, 

pulso, respiração, temperatura e frequência cardíaca normais. Exames laboratoriais mostram 16.000 

leucócitos/mcL (bastões = 7%, segmentados = 60%, linfócitos = 20%, eosinófilos = 0%, basófilos = 3%, 

monócitos = 10%) com eletrólitos, glicemia, gasometria e função renal normais. A radiografia de tórax 

está normal. Qual a conduta adequada para este paciente? 

A) Alta sem tratamento. 

B) Tratamento ambulatorial. 

C) Internamento em leito de UTI. 

D) Internamento em leito de enfermaria. 

 

28. Homem, 40 anos de idade, diabético há 12 anos, com retinopatia e neuropatia. Apresenta PA= 160x100 mmHg, 

peso de 60 Kg, proteinúria de 24h = 2,6 g e creatinina plasmática = 2,0 mg/dl. Com base nesses dados, qual a 

principal hipótese diagnóstica? 

A) Doença renal crônica estágio 4, por nefropatia diabética. 

B) Doença renal crônica estágio 4, por nefropatia hipertensiva. 

C) Doença renal crônica estágio 3b, por nefropatia diabética. 

D) Doença renal crônica estágio 3a, por nefropatia hipertensiva. 
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29. Homem de 58 anos é avaliado por febre. Relata que o quadro surgiu há três dias, com vários picos de até 

39°C, associados a intensa astenia e dor muscular difusa. Nega sintomas respiratórios ou de vias aéreas 

superiores. Como antecedentes, foi submetido a cateterismo cardíaco há 3 meses com colocação de stent 

farmacológico em artéria descendente anterior. Está em uso diário de AAS 100mg/d e clopidogrel 

75mg/d. O exame físico mostra temperatura de 38°C, frequência cardíaca de 105bpm, discreta dor 

muscular difusa, sem outros achados. Exames laboratoriais mostram Hb = 16,5g/dL, VCM = 89fl, 

Leucócitos = 5000/mcL (bastões = 3%, segmentados = 57%, linfócitos = 30%, eosinófilo = 0%, 

monócitos = 6%, basófilos = 4%), Plaquetas = 55.000/mcL, TP e TTP anormais, enzimas musculares 

normais, função renal normal. Qual a conduta imediata a ser tomada nesse caso? 

A) Suspender AAS e Clopidogrel. 

B) Manter AAS e Clopidogrel. 

C) Suspender AAS e manter Clopidogrel. 

D) Manter AAS e suspender Clopidogrel. 

 

 

30. Mulher diabética, 56 anos de idade, hipertensa de longa data, foi submetida à angioplastia coronária com 

colocação de stent. No quarto dia, observa-se a seguinte curva de creatinina: dia 1 = 0,7 / dia 2 = 2,3 /dia 

3 = 3,0/ dia 4 = 3,5 associada à presença de livedo reticular, hipocomplementemia, eosinofilia, e sangramento 

gastrintestinal. Com base no conjunto desses dados qual a principal hipótese da insuficiência renal aguda 

desta paciente? 

A) Síndrome do Anticorpo Anti-Fosfolípide. 

B) Nefropatia por contraste radiológico. 

C) Doença atero-embólica. 

D) Necrose tubular aguda. 

 

31. Paciente de 70 anos, do sexo masculino, procurou atendimento médico devido a edema generalizado, de 

início há três meses, perda de peso e mudança do hábito intestinal. Os exames solicitados revelaram: 

urina: proteinúria 4+, hematúria 2+ (5 hemácias por campo), proteinúria de 24h de 8 g; creatinina 

plasmática = 1,0 mg/dL, hipoalbuminemia; e sangue oculto nas fezes positivo. O diagnóstico mais 

provável é: 

A) Síndrome nefrótica por glomerulopatia membranosa. 

B) Síndrome nefrótica por glomerulosclerose segmentar e focal. 

C) Síndrome nefrótica por glomerulonefrite membranoproliferativa. 

D) Síndrome nefrótica por glomerulonefrite proliferativa mesangial. 
 

32. Mulher de 21 anos procura atendimento por dor de cabeça. Tal queixa começou há 1 mês, localizando-se 

difusamente, com característica opressiva e de aparecimento diário. Há 2 semanas, a intensidade 

aumentou e passou a referir zumbidos em ambos os ouvidos. Há 10 dias vem apresentando dificuldade 

para enxergar, chegando a confundir rostos de familiares. A paciente não tinha doenças prévias e fazia 

uso de anticoncepcional oral há 6 meses, negando uso de quaisquer outras medicações. O exame físico 

evidenciou edema de papila bilateral, ausência de sinais de irritação meníngea e exame 

otorrinolaringológico normal. Não havia outros achados relevantes no exame físico. Tomografia de crânio 

com contraste mostra-se normal. A próxima etapa na investigação desta paciente será a realização de: 

A) retinografia. 
B) venografiaencefálica. 
C) ressonância encefálica. 
D) punção lombar com medição de pressão de abertura. 

 

33. Mulher de 30 anos é avaliada ambulatorialmente por perda de peso. Refere que vem apresentando 

dificuldade para alimentar-se há 2 meses, inicialmente para sólidos e, há 2 semanas, até mesmo para 

líquidos. Nega outros sintomas ou patologias prévias. Ao exame físico, encontra-se emagrecida (índice 

de massa corpórea = 16,5kg/m
2
). É observada ainda nítida hiperceratosepalmoplantar, que a paciente 

refere estar presente desde a adolescência. Relata, ainda, que um tio paterno e um irmão mais novo têm a 

mesma alteração. Com base nesses dados, qual a principal hipótese diagnóstica? 

A) Neoplasia de tireóide. 

B) Linfoma do mediastino. 

C) Carcinoma de esôfago. 

D) Adenocarcinoma gástrico (cardia). 
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34. Homem de 54 anos é avaliado por dificuldade de fala e deglutição. Refere que o quadro iniciou-se há 

aproximadamente 12 horas, quando engasgou-se enquanto tomava café da manhã. Seguiram-se alguns 

episódios de vômitos e tontura vertiginosa associados a disartria. Ao exame físico, o paciente apresenta 

discretaptose palpebral direita e assimetria de pupilas (direita = 2mm, esquerda = 3mm). O reflexo 

nauseoso estava diminuído à direita. A hemiface direita ainda apresenta-se com importante diminuição 

da sensibilidade tátil. O braço e perna esquerdos apresentavam importante diminuição da sensibilidade 

dolorosa e térmica. Não havia outras alterações no exame neurológico. Ressonância Nuclear Magnética 

de encéfalo foi realizada (foto).  

 

 

Ressonância Magnética de encéfalo, corte axial, sequência FLAIR 

(fluid-attenuated inversion recovery) 
 

Qual síndrome neurológica explica todos os achados deste paciente? 

A) Síndrome de Horner. 

B) Síndrome de Benedikt. 

C) Síndrome de Wallenberg. 

D) Síndrome de Pourfour de Petit. 

 

35. Homem de 30 anos procura atendimento por perda de audição em ouvido esquerdo e crises frequentes de 

tontura. Refere que o quadro começou há dois dias - sendo percebido ao acordar pela manhã, após ter ido 

dormir normalmente na noite anterior - e que vem piorando progressivamente. O quadro de surdez é 

contínuo e as crises de tontura são referidas como desequilíbrios constantes, sempre para o lado afetado, 

em crises que duram de 30 a 60 minutos, sem piora com mudança postural e sem sensação rotatória. Não 

tem patologias prévias, nem faz uso de medicações. O exame físico evidencia lateralização para a direita 

no teste de Weber, com teste de Rinnes em percepção à esquerda e normal à direita. Qual das condições 

abaixo justificaria o quadro do paciente? 

A) Impacto de cerume. 

B) Perfuração timpânica. 

C) Enxaqueca vertiginosa. 

D) Neurinoma do acústico. 
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36. Mulher de 36 anos é avaliada por nódulo palpável em mama esquerda. A paciente tem 2 irmãs e a mãe 

com história de neoplasia de mama. Após estudo bilateral com mamografia e ultrassonografia mamárias, 

é confirmada lesão de 1,5cm com características malignas em mama esquerda. A mama direita estava 

sem alterações. Biópsia percutânea confirmou carcinoma ductal infiltrante. Exames pré-operatórios não 

evidenciaram metástases.  A pesquisa da mutação BRCA-1 foi positiva. A paciente não deseja, a priori, 

realizar mastectomia bilateral, mas deseja avaliar melhor a mama direita antes de tomar a decisão. Que 

exame está indicado para esta avaliação? 

A) Ductografia. 

B) Ressonância Nuclear Magnética. 

C) Tomografia Computadorizada. 

D) Tomografia com emissão de pósitrons. 

 
37. Uma paciente de 25 anos procura o médico após realização de triagem genética, em virtude de sua mãe 

ter apresentado neoplasia de mama aos 45 anos. A paciente é assintomática e não há história de casos 

semelhantes ou outras neoplasias na família. Nesse contexto, a melhor interpretação dos exames seria: 

A) a maior expressão do gene BRCA 1 tornará mais provável a ocorrência de neoplasia de mama. 

B) a maior expressão do gene ERBB 2 tornará menos provável a ocorrência de neoplasia de mama. 

C) a detecção de mutações do gene BRCA 2 tornará mais provável a ocorrência de neoplasia de mama.  

D) a detecção de mutações no gene supressor tumoral p53 tornará menos provável a ocorrência de 

neoplasia de mama. 

 
38. Paciente masculino, 33 anos, evoluindo com dispneia progressiva, tosse seca, fadiga, perda de peso e 

febre irregular, há cerca de dois anos. Houve piora nas últimas semanas tendo dado entrada na 

emergência com intensa hipoxemia. Não há história exposicional relevante, tabagismo ou uso de 

quaisquer medicações. Realizou tomografia computadorizada de alta resolução (TCAR) de tórax 

(imagem a seguir) e lavado broncoalveolar, cujo aspecto era leitoso.  

 

 
 

A abordagem terapêutica que mais beneficiaria o paciente seria:  

A) antiproliferação com sirolimus. 

B) lavagem pulmonar periódica. 

C) imunossupressão com ciclofosfamida. 

D) quimioterapia com agentes alquilantes. 
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39.  Paciente feminina, 50 anos, dá entrada na emergência com dispneia e sibilância. Relata episódios 

semelhantes recorrentes há cerca de 2 anos. Vem em acompanhamento por miocardiopatia dilatada há 3 

anos. Não tabagista. Usa fogão a lenha desde a infância. Cria periquitos há 20 anos. A análise da função 

respiratória revela Capacidade de Difusão (DLco) levemente aumentada, Capacidade Pulmonar Total (CPT) e 

Volume Residual (VR) normais. Nesse contexto e considerando a prova de função pulmonar abaixo, cuja fase 

pós foi realizada após inalação de 400mcg de Salbutamol (flow = fluxo, volume = volume, time = tempo, 

post = pós, pre = pré, ref = referência, LIN-LSN = limite inferior do normal-limite superior do normal).  

 

 
 

 

A terapia com maior probabilidade de aliviar seus sintomas seria: 

A) Diurético de alça via oral. 

B) Imunossupressor endovenoso. 

C) Beta-2 adrenérgico inalatório. 

D) Anticolinérgico de longa ação inalatório.  
 

40.  Paciente diabética, 60 anos, evoluindo há 2 dias com dor, edema e rubor na perna direita. Relata ainda 

febre. Ao exame, apresenta dor à palpação da panturrilha e o edema é menor que 2cm, sem cacifo, na 

mesma região. Não há outras comorbidades ou alterações ao exame físico. Nesse momento, o exame 

mais adequado na abordagem diagnóstica seria:  

A) Dímero D. 

B) Venografia. 

C) Angiotomografia. 

D) Ultrassonografia venosa. 
 

41. Paciente asmática, com história de internamento prévio em UTI por crise aguda, apresenta exacerbação 

com sibilância e aperto torácico crescentes, sem melhora após 3 ciclos com intervalo de 20 minutos de 4 

doses consecutivas de salbutamol spray, em seu domicílio. Dá entrada na emergência 

taquidispneica, taquicárdica, cianótica, lúcida, porém sem conseguir completar as frases. Gasometria 

arterial com pH: 7,48PaCO2: 30mmHg PaO2: 58mmHg HCO3: 21mEq/L EB: -1 SaO2: 90% . Além do 

oxigênio, a medida inicial de tratamento mais recomendada seria: 

A) Terbutalina subcutânea. 

B) Salbutamol inalatório. 

C) Aminofilina endovenosa. 

D) Sulfato de magnésio endovenoso. 
 

Conferir figura correspondente com melhor resolução no anexo (FIGURA 3) 
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42. Homem, 57 anos idade, foi internado por 4 dias por contusões múltiplas e cirurgia de fêmur. TC de crânio 

normal. Os medicamentos em uso são morfina e enoxaparina subcutânea. Após 72 horas de internação, está 

agitado, combativo, inquieto, desorientado, raspando objetos imaginários. Ao exame físico, apresenta-se 

trêmulo, pupilas dilatadas, com temperatura de 38
o
 C, frequência cardíaca: 122 bpm, frequência respiratória: 

28 irpm, pressão arterial: 168/110 mmHg. Não toma medicamentos, não usa drogas ilícitas e bebe há 30 anos, 

quatro drinques todos os dias após o trabalho. A conduta terapêutica inicial mais adequada é: 

A) Carbamazepina.  

B) Haloperidol. 

C) Diazepam. 

D) Olanzepina. 
 

43. Paciente feminina, 75 anos, hipertensa, ex-tabagista, no 30º dia pós-operatório de revascularização 

miocárdica, apresenta boa recuperação cardiovascular, mas, segundo relato de familiares, vem se 

mostrando mais triste e distante nas últimas 3 semanas. Há relato ainda de insônia, fadiga excessiva e 

perda de peso mesmo sem ter seguido a dieta proposta pelo cardiologista. Dá entrada na emergência 

chorosa e com ECG demonstrando salvas de extra-sístoles ventriculares. Caso a avaliação cardiológica 

descarte doença cardíaca, a melhor abordagem farmacológica para esta paciente seria: 

A) Venlafaxina. 

B) Bupropiona. 

C) Imipramina. 

D) Sertralina. 
 

44. Você está consultando um paciente de 68 anos, tabagista, 80 anos-maço, trazido pela esposa que deseja incluí-

lo em um tratamento para cessação do tabagismo. Embora ele reconheça que precisa parar de fumar, não 

demonstra interesse em fazê-lo atualmente, pois já fracassou em duas tentativas com uso de cigarros 

eletrônicos, devido a sintomas de abstinência. Não há comorbidades e sua avaliação não detecta doença 

pulmonar. Neste momento, a abordagem para a cessação do tabagismo com maior chance de sucesso seria: 

A) iniciar a prevenção da fase de recaída com terapia de reposição de nicotina (TRN).  

B) deflagrar fase de comportamento de ação com terapia medicamentosa com vareniclina. 

C) estimular a reflexão e incentivar a mudança para a fase de comportamento de ação. 

D) programar nova consulta quando paciente encontrar-se na fase de comportamento de contemplação.  
 

45. Mulher, 56 anos de idade, apresenta-se no ambulatório com história de dor em joelho direito há 4 meses, 

o qual “trava” e dói após longas caminhadas. Relata rigidez matinal de 25 minutos. Ao exame do joelho 

direito, percebe-se crepitação à movimentação ativa. O diagnóstico mais provável e o medicamento de 

primeira escolha para controle da dor são, respectivamente,: 

A) Osteoartrite – Acetaminofen. 

B) Condromatose sinovial – sulfato de condroitina. 

C) Pseudogota – antiinflamatórios não esteróides (AINES). 

D) Artrite reumatoide – antiinflamatórios não esteróides (AINES). 
 

46. Mulher de 25 anos comparece com quadro de eritema malar e artralgia. Seus exames revelam FAN:1:640 

e linfopenia, creatinina sérica 0,7 mg/dL, sumário de urina: proteína (+). O esquema terapêutico inicial 

mais adequado é: 

A) Azatioprina. 

B) Metotrexate. 

C) Ciclofosfamida. 

D) Hidroxicloroquina. 
 

47. Paciente masculino, 70 anos, com DPOC e HAS. Internado há 10 dias por fibrilação atrial.  Evoluiu com 

plaquetopenia (60.000/mm
3
) tendo sido suspensa heparinização plena que vinha em uso desde o início do 

quadro. Após 2 dias, apresentou piora da dispneia e surgiram dor torácica e hemoptoicos. Sem instabilidade 

hemodinâmica. Radiografia de tórax mostrou faixas de atelectasia em base direita. Gasometria arterial 

evidenciou alcalose respiratória sem hipoxemia. Ultrassonografia de membros inferiores revelou trombo em 

veia femoral esquerda. Nesse momento, a opção terapêutica mais adequada seria: 

A) warfarin. 

B) alteplase. 

C) argatroban.  

D) enoxaparina. 
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48. Paciente no 3º PO de colecistectomia apresenta febre, calafrios, taquicardia, taquipneia e hipotensão. 

Após coleta de culturas, início de antibioticoterapia e reposição hídrica (2L de solução salina 0,9%) 

durante 1 hora, seus parâmetros são PAM: 70mmHg; PVC: 12cmH2O;  SvO2: 60%, Lactato arterial: 8,0 

mg/dl e débito urinário de 0,7ml/Kg/h. Gasometria arterial: pH: 7,30 PaO2: 80mmHg PaCO2: 30mmHg  

HCO3: 15mEq/L  EB: - 6,0  SpO2: 96% (em ar ambiente). O Hemograma mostra Hb: 6,7g/dl Leucócitos: 

22.000/mm
3
 com 10% de bastões e plaquetas: 120.000/mm

3
. Ecocardiograma normal. Neste momento, a 

melhor abordagem para esse paciente seria: 

A) repor bicarbonato. 

B) transfundir hemácias. 

C) iniciar noradrenalina. 

D) adicionar hidrocortisona.  

 

49. Paciente masculino, 35 anos, peso ideal de 61Kg, internado em UTI por asma grave e insuficiência 

respiratória aguda com necessidade de ventilação mecânica. Não há instabilidade hemodinâmica e a 

terapia broncodilatadora e sedoanalgesia estão otimizadas. O paciente está em modalidade pressão 

controlada com os seguintes parâmetros: FiO2: 45%; pressão inspiratória de 15 cmH2O; tempo 

inspiratório de 1s; PEEP: 5cmH2O; frequência: 15 ipm. A gasometria arterial atual revela pH: 6,99; 

PaCO2: 93mmHg; PaO2: 80mmHg;HCO3: 30mEq/L; EB: +4; SpO2: 95%. As curvas do ventilador estão 

mostradas abaixo.  

 

 
 

 

Qual o parâmetro do ventilador deveria ser ajustado neste momento, de forma a responder mais adequadamente 

ao contexto do caso? 

A) PEEP. 

B) Fluxo inspiratório. 

C) Tempo inspiratório. 

D) Pressão inspiratória. 

 

50. Um homem de 68 anos, em tratamento conservador para doença renal crônica, procura a emergência com 

queixas de fraqueza, parestesia e dificuldade respiratória progressiva há 4 dias. O ECG apresentava, 

entre outras alterações, achatamento das ondas P e alargamento dos complexos QRS e ondas T 

apiculadas, clearance estimado de creatinina de 9 ml/minuto e bicarbonato de 18 mEq/L. A conduta 

inicial mais indicada é: 

A) Bicarbonato de sódio. 

B) Gluconato de cálcio. 

C) Glico-insulina. 

D) Diálise. 

 

Conferir figura correspondente com melhor resolução no anexo (FIGURA 4) 


