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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. Um paciente de 32 anos apresenta dor torácica retroesternal, durante a deglutição, disfagia e perda de 

peso. A endoscopia digestiva alta revela apenas gastrite enantematosa do antro. Todas as deglutições 

desencadearam o padrão motor representado na manometria esofágica abaixo.   
 

 
 

 

Qual o diagnóstico mais compatível com este quadro? 

A) Acalasia. 

B) Quebra-Nozes. 

C) Motilidade ineficaz. 

D) Espasmo esofágico difuso. 
 

02. Homem de 53 anos, com pirose e regurgitação há 5 anos, três vezes por semana. Refere também 

distensão abdominal e flatulência após a ingestão de mamão e suco de maçã. A colonoscopia  foi normal, 

e a biópsia gástrica à endoscopia digestiva alta mostrou infiltrado mono e polimorfonuclear moderado, 

com espirilos na superfície epitelial. Iniciou esomeprazol 20 mg antes do café da manhã com melhora 

apenas da pirose. Qual das opções abaixo é o diagnóstico mais coerente com os sintomas residuais? 

A) Giardíase. 

B) Má absorção de dissacarídeo. 

C) Gastrite por Helicobacter pylori. 

D) Inibição ácida gástrica insuficiente. 
 

03. Uma mulher de 21 anos apresenta dor torácica retroesternal e disfagia intermitente para sólidos e 

líquidos, há seis meses. Nega perda de peso. Refere asma brônquica com crises esporádicas, em uso de 

broncodilatador inalatório nas crises. As biópsias endoscópicas mostraram infiltrado inflamatório com 

linfócitos e eosonófilos (25/campo de grande aumento) no esôfago, com estômago e duodeno normais. 

Hemograma normal. Qual a conduta inicial mais apropriada? 

A) Pantoprazol via oral. 

B) Anti-histamínico oral. 

C) Fluticasonaspray, oral. 

D) Budesonida inalatória. 
 

04. Um homem de 34 anos apresenta distensão abdominal pós-prandial e flatulência. O hábito intestinal é 

normal. Mantém uma dieta balanceada, sem restrições. Nega etilismo. Hematócrito 34%, Hb 11 g/dl, 

volume corpuscular médio 70 fl, ferritina 20µg/dl (N: 50-150). Qual dos exames abaixo seria melhor 

para esclarecer o único diagnóstico desse paciente? 

A) Anti-gliadina IgA. 

B) Teste de tolerância a lactose. 

C) Teste de tolerância a glicose. 

D) Anti-transglutaminase tecidual IgA. 

Conferir figura correspondente com melhor resolução no anexo (FIGURA 1) 
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05. Gestante de 14 semanas apresenta pirose diária com nítido prejuízo à alimentação, ao sono e às atividades 

sociais. Endoscopia de seis meses atrás mostra esofagite grau B de Los Angeles. Qual medicamento é mais 

adequado nessa situação? 

A) Domperidona.  

B) Pantoprazol. 

C) Ranitidina. 

D) Antiácido. 
 

06. Paciente, 52 anos, masculino, refere que, logo após cirurgia de fundoplicatura por doença do refluxo 

gastroesofágico, apresentou quadro importante de saciedade precoce, empachamento e perda de peso. 

Não apresentava disfagia. Procurou assistência médica especializada que, após teste de esvaziamento 

gástrico por cintilografia, definiu que provavelmente seu quadro era de gastroparesia. Baseado nesse 

caso, qual o principal fator associado à gastroparesia, no paciente? 

A) Lesão no sistema nervoso entérico com arritmias gástricas. 

B) Lesão functional transitória secundária ao efeito da anestesia geral. 

C) Lesão no nervo vago com alteração no relaxamento do fundo gástrico. 

D) Lesão na musculatura gástrica e do pilar diafragmático, com perda da capacidade do estômago em 

esvaziar seu conteúdo. 
 

07. Paciente, 85 anos, feminino, portadora de artrose em joelhos, em uso de diclofenaco de sódio. Refere que 

apresentou quadro de dor epigástrica importante, tendo procurado atendimento médico, onde foi 

realizada uma endoscopia digestiva alta e o diagnóstico de uma úlcera gástrica ativa (A2 de Sakita). 

Baseado nesse caso, responda acerca da melhor conduta para o paciente. 

A) A troca por um AINES seletivo para COX-2 não diminuiria o risco de ulceração no estômago. 

B) A úlcera pode não ter sido causada pelo uso do diclofenaco, pois só ocorre úlceras em 1% a 4% dos 

usuários de AINES. 

C) Não há necessidade em pesquisar infecção pelo Helicobacter pylori, pois não ocorre sinergismo entre 

os dois fatores ulcerogênicos. 

D) Os inibidores de bomba de prótons poderiam ter sido utilizados associados com o diclofenaco, mas 

não existem estudos que confirmem que o uso destas medicações diminue o risco de ulcerações. 
 

08. Em 25% dos pacientes portadores da síndrome de Zollinger-Ellinson (ZE), ocorre concomitante a uma 

neoplasia endócrina múltipla do tipo 1 (NEM-1). Marque o item correto acerca das diferenças clínicas 

entre a síndrome de ZE associada com a NEM-1 em relação à esporádica. 

A) Pacientes com síndrome de ZE associada com a NEM-1 são mais velhos que os pacientes com ZE esporádica. 

B) Pacientes com síndrome de ZE associada com a NEM-1 possuem história de litíase renal mais 

frequente que os pacientes com ZE esporádica. 

C) Pacientes com síndrome de ZE associada com a NEM-1 possuem história familiar de endocrinopatia 

menos frequente que os pacientes com ZE esporádica. 

D) Pacientes com síndrome de ZE associada com a NEM-1 e pacientes com ZE esporádica respondem de 

maneira semelhante ao uso de inibidores da bomba de prótons. 
 

09. Paciente, 75 anos, feminino, apresentou acerca de 15 dias quadro de empachamento pós-prandial e dor 

epigástrica em queimação. Procurou atendimento médico que solicitou uma endoscopia digestiva alta que 

mostrou uma gastrite atrófica. Baseado nesse caso, responda acerca da fisiopatologia da gastrite atrófica. 

A) Alterações genéticas, mas não ambientais, são fatores importantes. 

B) Pode ocorrer em pacientes jovens, sobretudo em países desenvolvidos. 

C) A infecção pelo Helicobacter pylori é um importante fator de risco. 

D) O aparecimento de metaplasia gástrica é um fator de risco para displasia. 
 

10. 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 à base de 

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

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

A) Reidratação oral e ciprofloxacina. 

B) Reidratação oral e azitromicina. 

C) Hidratação venosa vigorosa. 

D) Hidrocortisona venosa. 
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11. Paciente, 38 anos, masculino, portador de doença do refluxo gástrico esofágico, em uso crônico de 

omeprazol, para controle dos sintomas, acerca de 6 anos. Procurou atendimento médico que solicitou 

endoscopia digestiva alta que mostrou três pólipos gástricos sésseis, sendo os maiores de 0,8 cm, tendo 

sido retirados e o anatomopatológico mostrou serem pólipos de glândulas fúndicas. Refere que de 

antecedente possui três tios que tiveram neoplasia colônica e dois estão em seguimento por pólipos 

gástricos. Baseado nesse caso, responda acerca da melhor conduta para o paciente. 

A) Não existe relação com o uso de omeprazol e o aparecimento de pólipos de glândulas fúndicas. 

B) Existe a necessidade de descartar a possibilidade de polipose adenomatosa familiar no paciente. 

C) Deve ser solicitada uma revisão do laudo da patologia, pois é raro o aparecimento de pólipos gástricos 

de glândulas fúndicas. 

D) Existe a necessidade de acompanhamento pelo risco aumentado de neoplasia gástrica, visto que os 

pólipos são maiores que 0,5 cm. 

 

12. Homem de 66 anos, hipertenso e diabético, apresenta diarreia aquosa, com muco, sem sangue, há 3 dias, 10 a 

15 evacuações diárias, associadas a tenesmo. Refere dor abdominal no quadrante inferior direito (QID), 

náuseas e tontura. Apresenta febre de 39
o
 C e mialgia desde o início do quadro. PA 120x80mmHg, pulso 

88/min, mucosas ressecadas. Abdome flácido e doloroso à palpação do QID. Dieta a base de frango, 

eventualmente pouco cozido. Hematócrito 34%, hemoglobina 12g/dl, leucócitos 13000/mm
3
, leucócitos 

fecais positivos em grande número. Qual o melhor tratamento? 

A) Eritromicina. 

B) Ciprofloxacina. 

C) Sulfametozazol-trimetropina. 

D) Apenas hidratação e sintomáticos. 

 

13. Mulher de 26 anos, assintomática, procura o serviço médico por elevação de ALT e AST. Nega etilismo 

ou uso de medicamentos. Nega promiscuidade sexual ou uso de drogas ilícitas. Índice de massa corporal 

21. Os seguintes exames foram realizados: HBsAg, anti-HBc total, anti-HCV, FAN, anti-músculo liso 

não reagentes; ferritina, índice de satarução de transferrina, ceruloplasmina, α1-antitripsina, eletroforese 

de proteínas séricas normais; ALT 140 U/L, AST 110 U/L, gamaglutamiltransferase 150 U/L; colesterol, 

triglicerídeos, glicemia normais; ultrassom abdominal normal. Qual dos exames ou procedimentos 

abaixo deveria ser realizado em primeiro lugar? 

A) Biópsia hepática. 

B) Anti-transglutaminase IgA. 

C) Pesquisa de vírus C e B por PCR. 

D) Colangiopancreatografia endoscópica. 

 

14. Mulher de 70 anos refere empachamento pós-prandial há mais de duas décadas. Relata dois irmãos com 

CA gástrico. Apresenta HAS e usa hidroclorotiazida 25mg/dia. PA 130x80mmHg, glicemia 110mg/dl, 

hematócrito 29%, hemoglobina 9g/dl, volume corpuscular médio 120 fl, leucócitos 2.500/mm
3
, plaquetas 

80.000/mm
3
, ferritina 160 µg/L (N: 50-200) Endoscopia com redução das vilosidades e metaplasia 

intestinal no corpo,  presença de H pylori. Biópsia óssea mostrou hipocelularidade da medula óssea, sem 

mielofibrose. Foi feita a erradicação de H pylori e não houve melhora dos sintomas nem dos exames 

laboratoriais. Qual o tratamento mais adequado? 

A) Cianocobalamina intramuscular. 

B) Ácido folínico intramuscular. 

C) Ácido fólico oral. 

D) Zinco oral. 

 

15. Paciente 35 anos, feminino, refere que acerca de 5 anos apresenta dor abdominal em cólica que melhora com a 

evacuação associado com diarreia e distensão abdominal, cerca de pelo menos 5 dias por mês. Refere que o 

quadro acorda a noite para evacuar. Nega perda de peso, sangramento, anemia e história familiar de câncer.  

Baseado nesse caso, responda acerca da melhor conduta diagnóstica para a paciente. 

A) Não existe benefício em avaliar distúrbios na glândula tireoide. 

B) No caso acima, não existe o benefício em testar a presença de doença celíaca. 

C) O fato do paciente acordar a noite para evacuar define um risco baixo para as doenças funcionais. 

D) Calprotectina fecal elevada pode discriminar Doença de Crohn da síndrome do intestino irritável. 
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16. Mulher, 51 anos, com diabetes tipo I desde os 17 anos de idade, apresenta dor abdominal, leve distensão 

e esteatorreia intermitentes há 3meses, que não melhorou com enzimas orais com alta atividade de lipase. 

Houve perda ponderal de 8 kg neste período (peso habitual 70kg). Relata dormência e formigação “em 

bota e luva” há 6 meses. PA 130x90 mmHg em decúbito e 100x70 mmHg em ortostase, pulso92/min em 

repouso. Hidratada, anictérica, sem visceromegalias, sensibilidade diminuída nas extremidades dos 

membros superiores e inferiores, reflexo Aquileu reduzido bilateralmente. Hemograma com anemia 

macrocítica moderada, hemoglobina A1C 10%, leucograma normal, leucócitos fecais negativos, TC de 

abdome normal. Qual exame poderia influenciar mais na conduta terapêutica neste momento? 

A) Teste respiratório do hidrogênio expirado. 

B) Teste de função autonômica cardiovascular. 

C) Ecoendoscopia pancreática. 

D) Colonoscopia. 

 

17. Paciente, 38 anos, masculino, portador de história familiar de neoplasia de cólon (pai). Questionou várias 

vezes o seu clínico geral a fim de realizar uma colonoscopia. Após várias tentativas, fez a colonoscopia 

que mostrou um pólipo em transverso, com a histologia mostrando ser um adenoma. Agora o paciente 

solicita informações sobre o potencial de malignização deste pólipo. Baseado nesse caso, responda 

acerca da informação para o paciente. 

A) Pólipos com displasia grave já são malignos em mais de 90. 

B) Pólipos com cólon transverso possuem menor risco de malignização. 

C) Pólipos menores que 3,0 cm possuem risco muito baixo de malignização. 

D) Pólipos com predominância de componente tubular possuem menor risco de malignização. 

 

18. Considere um paciente de 37 anos com dor abdominal intensa, contínua, há 48 horas, associada a 

vômitos, taquicardia, leucocitose, febre de 38
o
C, lipase sérica de 880 U/L, PCR muito elevada, e com a 

imagem de TC de abdome abaixo.  
 

 
 

Qual achado mais relevante pode ser deduzido dos dados deste caso? 

A) Edema pancreático. 

B) Infecção pancreática. 

C) Necrose pancreática. 

D) Coleções fluidas pancreáticas. 
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19. Paciente, 41 anos, masculino, procurou atendimento médico devido a sangramento anal associado a 

constipação intestinal, com fezes ressecadas. Refere que observou durante a evacuação a saída de um 

mamilo hemorroidário que permanece mesmo após o término da evacuação com a necessidade de ajuda 

manual para retornar ao canal anal. Baseado no caso acima, responda acerca da melhor classificação 

para a doença hemorroidária do paciente: 

A) Grau I. 

B) Grau II. 

C) Grau III. 

D) Grau IV. 
 

20. Qual das condições abaixo NÃO causa pancreatite crônica? 

A) Alcoolismo. 

B) Coledocolitíase. 

C) Hipertrigliceridemia. 

D) Pancreatite hereditária. 
 

21. Homem de 47 anos com pirose e dor epigástrica que melhora com alimento e antiácido, há 6 meses. 

Nega tabagismo ou etilismo. Endoscopia digestiva mostrou esofagite de refluxo erosiva (C de Los 

Angeles), úlceras gástrica e duodenal ativas. Pesquisa de H. pylori foi positiva e a gástrica sérica muito 

elevada. Qual a localização mais provável da doença em questão? 

A) Pâncreas. 

B) Pulmões. 

C) Duodeno. 

D) Apêndice. 
 

22. Um homem de 74 anos apresenta distensão abdominal e diarreia intermitente, há 1 mês. Perdeu 5 Kg 

nesse período. Relata Doença Celíaca descoberta na adolescência e desde então não ingere alimentos 

com glúten. Apresenta também dor articular e usa AINE’s, duas vezes por semana, há 6 anos. A 

endoscopia digestiva alta mostrou múltiplas ulcerações rasas a partir do duodeno distal e mucosa do 

duodeno lisa e enantematosa. Albumina sérica 2,4 g/dl, hematócrito 29%, hemoglobina 9g/dl. 

Leucograma normal. Ultrassom abdominal com atrofia do baço. Hemograma e albumina de 6 meses 

atrás era normal. Qual o diagnóstico mais plausível? 

A) Doença de Crohn. 

B) Linfoma de células T. 

C) Ingestão residual de glúten. 

D) Enteropatia por medicamento. 
 

23. Litíase biliar é uma causa frequente de dor no hipocôndrio direito e o expectro varia desde colelitíase 

assintomática, colecistite aguda, empiema de vesícula a coledocolitíase complicada com colangite, sepses, e 

formação de fístulas. Com base na história natural da colelitíase, assinale o mais correto. 

A) A maioria dos cálculos ao nível da vesícula são sintomáticos e necessitam realizar colecistectomia 

laparoscópica. 

B) Hoje, é consenso que a colecistectomia laparoscópica deva ser realizada para prevenir câncer de 

vesícula associado a litíase biliar. 

C) A maioria dos cálculos na vesícula são assintomáticos, uma minoria desenvolverá sintomas quando 

deverá  submeter a colecistectomia laparoscópica. 

D) Hoje, com a disseminação e a segurança da colecistectomia laparoscópica, a todos os pacientes com 

colelitíase estaria indicada cirurgia independente de ser sintomático ou assintomático. 

 

24. Mulher de 45 anos, colecistectomizada há 8 anos, apresenta dor epigástrica que necessita analgesia 

venosa, associada à vômitos, durando 1 a 2 horas, há 1 ano, mais amiúde nos últimos três meses 

(semanal). Uma crise ocorrida há 3 semanas se associou com elevação de amilase 8 vezes o normal, e 

ALT e AST elevadas 2 vezes o normal. Ultrassom e colangiorressonância com colédoco de 12 mm no 

maior diâmetro. Qual a conduta mais adequada? 

A) Enfincterotomia biliar endoscópica. 

B) Ecoendoscopiabilio-pancreática. 

C) Ácido ursodeoxicólico. 

D) Esfincteroplasia. 
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25. Colangite esclerosante primária (CEP) é patologia que cursa com inflamação crônica da árvore biliar 

intra e extra-hepática, cursando com quadro colestático, em geral com evolução progressiva, e na maioria 

dos casos evolui para cirrose com necessidade de transplante hepática no período de 10 a 15 anos. Em 

relação a CEP, assinale a afirmativa correta. 

A) A associação com doença inflamatória intestinal, principalmente, retocolite ulcerativa deve sempre 

ser pesquisada. 

B) Doses elevadas de Ursacol 30 mg/kg de peso associado a imunossupressor são drogas que alteram a 

história natural da CEP. 

C) Embora o achado de dilatação e estenose da árvore biliar intra e extra-hepática por CPER ou 

colangioressonância associado com quadro colestático crônico com elevação de Fosfatase alcalina 

possa sugerir, o diagnóstico de CEP deve ser feito através de biópsia hepática. 

D) Por se tratar de uma doença com componente autoimune a CEP ocorre mais frequentemente em 

mulher e responde muito bem ao esquema com imunossupressores e corticoide. 

 
26. Lesões císticas do fígado e árvore biliar têm sido diagnosticadas cada vez mais em parte decorrente do 

uso dos métodos de imagem (US, TC, colangioressonância, CPER), compreende um grupo heterogêneo 

de doenças fibrocísticas que comumente apresentam embricamento e associação com doenças renais. 

Podendo cursar desde achado ocasional a quadro de hipertensão portal, colangite de repetição e disfunção 

renal. Em relação às lesões císticas do fígado e da árvore biliar, assinale o correto. 

A) A doença policística do fígado em geral tende a evoluir com descompensação da função hepática e a 

maior parte necessitará de transplante hepático. 

B) Um achado radiológico muito sugestivo na doença de Caroli é o central dotsign (sinal do ponto 

central) evidenciado na TC ou RM com contraste. 

C) O complexo de von Meyenberg (micro-hamartomas intra-hepáticos), os hamartomas em geral se 

comunicam com árvore biliar e comumente cursam com colangite.  

D) Os cistos de colédoco, por serem de origem congênita, devem apenas ser acompanhados clínica e 

radiologicamente e, em geral, são assintomáticos e sem risco de malignização. 

 
27. As hepatites virais apresentam manifestações clínicas semelhantes, embora a forma de contaminação, 

evolução clínica, prevalência 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, vírus D, ocorre em indivíduo previamente infectado pelo vírus D e a 

maioria evolui para cura. 

 
28. 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 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 nódulo, 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 biópsia hepática, uma vez que tem ALT elevada, anti-HBe (+), carga viral 

elevada e a droga de eleição é interferonpeguilado. 

C) Tratar, independente da biópsia 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 biópsia 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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29. A insuficiência hepática aguda ou subaguda induzida por uso de medicamentos é uma das principais 

causas de transplante hepático, a ponto de suplantar as hepatites virais agudas como principal causa de 

transplante nos países desenvolvidos. A forma de apresentação pode ser hepatocelular, colestática ou 

mista. Com base na forma principal de apresentação da doença hepática induzida por droga (DHID) 

assinale o mais correto. 

A) A DHID relacionada ao uso da Izoniazida é principalmente colestático. 

B) A DHID relacionada ao uso da Clorpromazina é principalmente hepatocelular. 

C) A DHID relacionada ao uso da Acetominofen em doses elevadas é principalmente colestático ou misto. 

D) A DHID relacionada ao uso da Amoxicilina+Clavulanato de potássio é principalmente colestático ou 

misto. 

 

30. Paciente, 26 anos, bancária, solteira, procurou cuidados médicos com história de indisposição, adinamia, 

perda de 4 kg nos últimos 8 meses, quando passou a apresentar icterícia, sem febre, relata dores 

articulares e surgimento de acne e algumas estrias violáceas no dorso. Não bebe, nega uso de medicação 

exceto contraceptivo oral há 4 meses que foi orientada a suspender. Nega história familiar de doença 

hepática, pais vivos, mãe faz uso de syntroide. Na ocasião, março/2012, realizou alguns exames: ALT: 

800 ui, AST: 600, Fosfatase alcalina 180 (nl até 90), gama GT:  80 (nl até 40), Bilirrubina total 4 mg/dl, 

sendo a B. Direta 3 mg/dl, Prot. Totais 8 g/dl, sendo albumina: 3 g/dl, INR: 1,5, Htc: 32%, Hb: 9 g%, 

Leucócitos: 3500/mm
3
, Plaquetas: 95.000/mm

3
, anti-HVA IgG (+), IgM (-), HBsAg (-), anti-HBc IgG e 

IgM negativos, anti-HBs (+), anti-HVC (-), Ceruloplasmina 45 mg (nl 20 a 60). Ao exame físico: ictérica 

++/4, orientada, acne na face, algumas aranhas vasculares no dorso, discutível eritema palmar, sem 

flapping. Exame cardiopulmonar normal. Hepatimetria 10 cm, espaço de Traube ocupado. Sem edema de 

MMiis. Foi orientada a suspender contraceptivo oral, e possível diagnóstico de hepatopatia por 

contraceptivo oral, orientado dieta. Março de 2013, ALT: 650 ui, AST: 450, Bt. 6 mg/dl, Bd. 4, Pt. 7 g/dl, 

albumina 2,5 g/dl, INR: 1,6, plaquetas: 80.000/mm
3
. FA: 100, gama GT: 60, HBsAg, anti-HBc IgG (-), 

anti-HBs (+), anti-HVC (-). Com base nesses dados, assinale a mais correta dentre as opções abaixo. 

A) O diagnóstico mais provável é hepatopatia por contraceptivo oral associado a infecção oculta pelo 

vírus B. 

B) Em março de 2012 já apresentava sinais clínicos e laboratoriais de doença hepática crônica e a 

possibilidade maior seria doença de Wilson.  

C) Em março de 2012 já apresentava sinais clínicos e laboratoriais de doença hepática crônica e a 

possibilidade maior seria hepatite autoimune. 

D) Em março de 2012 não apresentava sinais clínicos ou laboratoriais de doença hepática crônica e a 

hipótese de hepatopatia por uso de contraceptivo oral era a mais provável. 

 

31. A cirrose biliar primária (CBP) caracteriza por quadro colestático de etiologia ainda desconhecida que 

tem um componente autoimune importante na sua patogenia, e que vários gatilhos (a maioria 

supostamente responsável) desencadearia o processo em um paciente susceptível. Em relação à cirrose 

biliar primária é correto afirmar 

A) Em geral a icterícia precede o surgimento do prurido.  

B) A pesquisa de anti-músculo liso é positiva na maioria dos casos. 

C) Associa-se com doença inflamatória intestinal em mais de 50% dos casos.  

D) Síndrome de Sjögren com ou sem CREST são relativamente frequentes. 

 

32. Na avaliação dos depósitos de ferro que ocorre na hemocromatose hereditária, pode-se realizar uma 

biópsia hepática e fazer coloração de Perls específica para ferro. Entretanto, pode fazer uma correlação 

com os métodos de imagem que apresentam uma boa correlação com a quantificação de ferro hepático. 

Logicamente, deve-se fazer a dosagem da ferritina, índice de saturação de transferrina e pesquisa das 

mutações relacionadas C282Y, H63D. Do ponto de vista de imagem na avaliação quantitativa do ferro 

hepático qual o melhor método dentre os abaixo listados? 

A) Tomografia abdominal com contraste. 

B) Ultrassom abdominal com doppler e microbolhas. 

C) Colangioressonância com imagem adquirida em T1* (T1 estrela). 

D) Ressonância magnética com imagem adquirida T2* (T2 estrela). 
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33. Paciente, 15 anos, masculino, estudante, natural e procedente de Fortaleza, procurou tratamento em 

decorrência de tremores de extremidade, disartria, incoordenação motora, iniciado aos 12 anos e sendo 

interpretado, na ocasião, como depressão atribuída a morte do seu irmão mais velho de 18 anos, que 

havia falecido de doença no fígado, dois meses antes dos seus sintomas iniciarem. Segundo a mãe, na 

investigação da doença do filho mais velho os exames para hepatite viral e autoimune foram negativos, e 

não havia história de álcool ou contato com substâncias tóxicas. Realizou os seguintes exames: AST: 45 

(<40), ALT:50 (< 40), INR: 1,20, proteínas totais: 7 g/dl, sendo albumina 4g/dl, anti-HVA IgG (+), 

HBsAg (-), anti-HBs (+), anti-HBc IgG (-), anti-HVC (-), FAN, anti-músculo liso negativos, trazia um 

ultrassom de abdome sem doppler normal. Com base nesses dados, assinale a conduta mais apropriada. 

A) Como os exames de função hepática estão praticamente normais e marcadores virais sem perfil de 

infecção aguda deve-se encaminhar para orientação psiquiátrica. 

B) É provável que a doença hepática que vitimou o irmão tenha relação com estas manifestações 

apresentadas pelo paciente e ele deve ser acompanhado a cada 6 meses para ver a evolução.  

C) É provável que a doença hepática que vitimou o irmão tenha relação com estas manifestações 

apresentadas pelo paciente e deve fazer um screening com ceruloplasmina e pesquisa do anel de 

Kayser-Fleisher. 

D) Embora possa haver relação com a doença hepática que vitimou o irmão é pouco provável, uma vez 

que o paciente apresenta provas de função hepática normais e já deveria ter  alteração hepática, pois já 

apresenta manifestação neurológica, portanto deve apenas acompanhar o paciente. 

 
34. A doença hepática alcoólica do fígado continua sendo uma das mais prevalentes causa 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 com elevada 

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

induzida pelo álcool, principalmente, hepatite alcoólica. Assinale o correto. 

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 descriminante 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 respondem 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. 

 
35. A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA), cujo aspecto varia desde a esteatose simples à 

esteato-hepatite 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 2012. 

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

mellito. 

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

NAFLD. 

C) 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 à exercícios regulares,  no prazo de 6 meses. 

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

mesmo naqueles não diabéticos sendo, portanto, um tratamento específico para NASH, em adulto. 
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36. Homem, 70 anos, diabético, há 3 semanas com indisposição, adinamia, dor na região epigástrica, febre 

com calafrios, perda de 5 kg no período, sendo atribuído inicialmente à descompensação do diabetes, 

uma vez que os níveis glicêmicos nestas últimas três semanas estavam acima de 300 mg/%, 

anteriormente giravam em torno de 120 a 130 mg/%. Foi visto pelo médico do PS que não o examinou, 

sic e achou que era infecção urinária e prescreveu, sulfametoxazol + trimetoprima (800+160 mg) de 8 

em 8 horas, durante 5 dias. Como não apresentava melhora, procurou novo atendimento. Desta feita, 

após exame físico, encontrava-se hipotenso: PA 95 x 60 mm Hg, FC: 125 bpm, 39,5
o
 de temperatura, 

ictérico +/4, desidratado ++/4, apresentava dor a palpação na região epigástrica, com possível massa 

dolorosa nesta região, sem pulsação anormal e móvel com a inspiração. Resolveu internar e solicitou 

exames: Htc:34%, Hg:10 g%, Leucócitos: 20.500/mm
3
, com 15% de bastões, 70% de segmentados, 0% 

de eosinófilo, 10% linfócitos e 5% monócitos, Plaquetas: 500.000/mm
3
, glicemia: 420 mg%, creatinina 

1,8 mg/dl, Fosfatase alcalina 800 ui (nl <80), AST: 100, ALT: 80, Bt: 3 mg/dl, B.direta: 2,5 mg/dl. 

Realizou TC de abdome com contraste – apresentada abaixo:  
 

 
 

Com base na história e nos dados laboratoriais e de imagem apresentados, assinale o que melhor representa o 

diagnóstico e a conduta. 

A) Trata-se de lesão neoplásica ao nível do estômago com perfuração e infecção secundária; colher 

hemoculturas, controle hemodinâmico, realizar laparotomia exploradora o mais precoce possível.  

B) Trata-se de abscesso hepático, sem gás no seu interior, ao nível do lobo esquerdo; colher hemoculturas, 

medidas controle hemodinâmico, insulina, iniciar antibiótico venoso e o tratamento inicialmente cirúrgico.  

C) Trata-se, provavelmente, de hemangioma hepático associado à infecção urinária em um paciente 

diabético; colher hemoculturas, medidas de controle hemodinâmico, manter hipoglicemiante oral, 

antibiótico oral. 

D) Trata-se de abscesso hepático, com gás em seu interior, ao nível do lobo esquerdo; colher 

hemoculturas, medidas de controle hemodinâmico, insulina, iniciar antibiótico venoso e drenagem 

percutânea guiada com ultrassom ou TC. 

 
37. A biópsia hepática continua sendo um método extremamente útil no diagnóstico, estadiamento, e seguimento 

dos pacientes com hepatopatias crônicas de diversas etiologias. Assinale, de acordo com a descrição 

histopatológica (biópsia hepática percutânea), qual o possível diagnóstico etiológico da hepatopatia crônica. 

A) Presença de infiltrado inflamatório predominante linfoplasmocitário, hepatite de interfase e roseta 

sugere hepatite autoimune. 

B) Presença de discreto infiltrado inflamatório, glóbulos PAS positivo, principalmente, ao nível dos 

hepatócitos periportal sugere amiloidose. 

C) Presença de material acelular, denso preenchendo espaços perisinusoidais e trato portal característico 

ao tricromo de Masson sugere deficiência de alfa-1-antitripsina. 

D) Presença de esteatose, balonização dos hepatócitos, corpúsculo de Mallory, infiltrado inflamatório por 

polimorfonuclear e vênula hepática centrolobular obliterada sugere hepatite pelo vírus C. 
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38. Paciente, 22 anos, feminino, começou a apresentar dor abdominal no quadrante superior direito, 

associado com aumento do volume abdominal e febre. Procurou atendimento médico tendo sido observada 

uma ascite e realizada uma punção com dificuldade devido a pequena quantidade de líquido. Na punção, 

foi evidenciado na citologia predomínio de neutrófilos e a proteína no líquido ascítico foi de 9 g/dl. Não 

apresentava estigmas de hepatopatia, nem era portadora de insuficiência renal. Paciente fez uso de 

antimicrobiano com resposta total. Baseado nesse caso, responda qual o agente etiológico mais provável 

como causador da doença do paciente? 

A) E. coli. 

B) Clamídia. 

C) Mycobactéria. 

D) Mycoplasmatuberculosis. 
 

39. O excesso de peso, particularmente de gordura visceral, é capaz de aumentar o risco do aparecimento de 

várias doenças. Marque o item que representa uma doença gastrintestinal onde a obesidade se associa 

com aumento do risco de aparecimento. 

A) Cirrose biliar. 

B) Dispepsia funcional. 

C) Carcinoma epidermóide de esôfago. 

D) Doença do refluxo gastroesofágico. 
 

40. Paciente, 32 anos, masculino, refere ser portador do vírus HIV, há 6 anos, sem necessidade de utilizar 

tratamento específico. Perdeu seguimento acerca de 1 ano, tendo retornado a procurar assistência médica 

acerca de 1 mês por quadro de dor abdominal importante. Nega cirurgias prévias ou hérnias. Procurou 

emergência acerca de 2 dias, com parada de eliminação de flatos e fezes, distensão abdominal importante 

a vários vômitos, sendo encaminhado para internação. Baseado nesse caso, responda qual a principal 

causa do quadro que o paciente vem apresentando? 

A) Obstrução intestinal causada por CMV. 

B) Obstrução intestinal causada por Linfoma. 

C) Obstrução intestinal causada por Herpes vírus. 

D) Obstrução intestinal causada por Criptosporidium.  
 

41. No nosso meio, frequentemente, nos deparamos com pacientes com quadro disentérico, onde o diagnóstico 

diferencial entre colite amebiana e disenteria bacteriana se faz necessário. Marque o item das características 

clínicas que melhor definem um quadro de colite amebiana.  

A) Paciente com duração de sintomas de mais de 7 dias, com diarreia, presença de sangue nas fezes, sem 

dor abdominal, perda de peso ou febre. 

B) Paciente com duração de sintomas de mais de 7 dias, sem diarreia, presença de sangue nas fezes, sem 

dor abdominal ou perda de peso, mas com febre. 

C) Paciente com duração de sintomas de menos de 7 dias, com diarreia, presença de sangue nas fezes, 

sem dor abdominal ou perda de peso, mas com febre. 

D) Paciente com duração de sintomas de mais de 7 dias, com diarreia, presença de sangue nas fezes, com 

dor abdominal, com perda de peso, mas sem febre. 
 

42. Recentemente, com a mudança do hábito alimentar da população, vem aumentando a incidência de infecções por 

helmintos adquiridas na ingesta de peixe cru, sobretudo no Sushi. Esta condição clínica é também conhecida por 

doença do peixe cru. Marque o item que apresenta o helminto envolvido na doença do “peixe cru”: 

A) Diphyllobothrium sp. 

B) Hymenolepis sp. 

C) Chonorchis sp. 

D) Capilaria SP. 
 

43. A síndrome de telangectasia hereditária hemorrágica, ou doença de Osler-Weber-Rendu é um grupo de 

desordens autossômicas dominante caracterizada por lesões vasculares incluindo telangectasias, 

malformações arteriovenosas e aneurismas de pele e vários órgãos. Qual a principal complicação 

digestiva da Doença de Osler-Weber- Rendu? 

A) Isquemia mesentérica. 

B) Sangramento digestivo. 

C) Trombose de veia porta. 

D) Dor abdominal por sangramento hepático. 
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44. A incidência das doenças isquêmicas no trato digestivo vem aumentando bastante. Esta condição clínica 

pode ocorrer em praticamente todos os segmentos. Entretanto, sua incidência marca relação direta com o 

suprimento anatômico de sangue e a presença de colaterais. Marque o tipo de doença isquêmica no trato 

digestiva com maior frequência.  

A) Colite isquêmica. 

B) Isquemia mesentérica aguda. 

C) Isquemia intestinal segmentar. 

D) Isquemia mesentérica crônica. 

 
45. A prática clínica na maioria das vezes o acompanhamento da Deonça de Crohn ocorre apenas com a 

avaliação da presença de sinais e sintomas da doença. Um dos índices mais utilizados para o 

acompanhamento é o Indice de atividade da Deonça de Crohn ou CDAI. Marque o item que NÃO 

corresponde à variável contidas no CDAI. 

A) Dor abdominal. 

B) Massa abdominal. 

C) Sangramento retal. 

D) Presença de fezes líquidas. 

 
46. Mulher, 25 anos, está em tratamento para acne com um retinoide (isotretinoína). Relata atividade sexual 

com 6 parceiros nos últimos 6 meses, sem preservativos. Não tem quaisquer sintomas e apresenta os 

seguintes achados clínicos. Ao exame físico apresenta – além de acne de face e tronco – teleangectasias 

esparsas, fígado palpável 3cm abaixo do rebordo costal e discreta icterícia. Apresenta os seguintes exames: 

TGO = 950u/L (normal até 40u/L), TGP = 1100u/L (normal até 30u/L); fosfatasealcalina = 80 (normal até 

140u/L); gamaglutamiltransferase = 30 (normal < 36u/L); proteína total = 10g/dL; albumina = 3,5g/dL; 

alpha-1 globulina = 0,3 g/dL; alpha-2 globulina=0,6g/dL; beta globulina = 1,2g/dL; gamaglobulina = 4,4g/dL 

(normal até 1,6g/dL); fator antinuclear positivo 1:320 (padrãopontilhadofino); Anti-Sm, Anti-Ro, Anti-

DNA, Anti-La, Anti-músculolisonegativos; billirrubina total = 2,5mg/dL (normal até 1,2mg/dL); 

bilirrubinadireta = 1,8mg/dL; anti-HCV e RIBA (recombinant immunoblot assay) para HCV positivos; 

PCR para detecção de HCV negativo. ABsAg e anti HBc total negativos. Qual o achado histopatológico 

mais provável nesse caso? 

A) Hepatite de interface. 

B) Esteatose macrovesicular. 

C) Granulomas não-caseosos. 

D) Colestas e hepatocelular, sem inflamação. 

 
47. Uma dos principais fármacos utilizados para o controle e manutenção dos pacientes com retocolite 

ulcerativa são os aminossalicilatos. No acompanhamento, é necessário sempre avaliação da presença de 

possíveis efeitos colaterais relacionados ao tratamento medicamentoso. Marque o item que corresponde 

a um possível efeito colateral dos aminossalicilatos. 

A) Diarreia.  

B) Hirsutismo. 

C) Anemia aplásica. 

D) Infertilidade feminina. 

 
48. O surgimento de ascite num paciente com hepatopatia crônica associa-se com maior gravidade e redução 

na sobrevida em 5 anos se não submeter ao tratamento definitivo, quando indicado, que é o transplante 

hepático. Dentre as complicações de um paciente com hepatopatia crônica e ascite destaca-se a peritonite 

bacteriana espontânea (PBE). Dentre as alternativas, assinale a mais correta em relação ao primeiro 

episódio de PBE, em um paciente que não vinha em esquema antibiótico como profilaxia. 

A) A PBE em geral é polibacteriana e mais frequentemente causada por bactérias Gram (-).   

B) A PBE em geral é polibacteriana e mais frequentemente causada por bactérias Gram (+).   

C) A PBE em geral é monobacteriana e mais frequentemente causada por bactéria Gram (+).   

D) A PBE em geral é monobacteriana e mais frequentemente causada por bactéria Gram (-). 
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49. Paciente, 46 anos, bancário, casado, assintomático, procurou seus cuidados profissionais com os seguintes 

exames: AST: 80 (nl < 40), ALT: 160 (nl <40), INR: 1,35 (nl< 1,20), HBsAg e anti-HBc IgG negativos, 

anti-HCV positivo, HIV negativo, não bebia, na ocasião foi orientado a procurar hepatologista para 

avaliar tratamento. Somente 12 meses após foi procurar atendimento, novos exames: AST: 120, ALT: 

240, INR: 1,40, Albumina: 3,4 (nl > 3,5), globulina: 3,6 (nl< 3), plaquetas: 135.000/mm
3
, Ultrassom 

abdominal com doppler: alterações sugestivas de doença crônica, sem nódulos hepáticos, veia porta 

pervia, diâmetro 11 mm (nl < 12), velocidade 40 m/s (nl > 15 m/s), baço: 13 cm (nl <12), sem varizes 

esplênica, sem ascite. Realizou RNA-PCR vírus C: 850.000 ui, genotipagem 1b, HIV negativo. Sem 

manifestações extra-hepática. Esofagogastroduodenoscopia normal. Baseado na última versão do protocolo 

de tratamento da hepatite C, de outubro de 2013, do MS-Brasil, assinale a conduta mais apropriada. 

A) Deve tratar independente da biópsia pois é hepatite crônica monoinfectado pelo vírus C com carga 

viral elevada e genótipo 1ª. 

B) Deve realizar biópsia hepática, se F2 na classificação Metavir deve fazer esquema com 

interferonpeguilado + ribavirina. 

C) Deve realizar biópsia hepática, se F2 na classificação Metavir deve fazer esquema com 

interferonpeguilado + ribavirina + telaprevir. 

D) Deve realizar biópsia hepática, se F2 na classificação Metavir deve fazer esquema com 

interferonpeguilado + ribavirina + boceprevir. 

 

50. Paciente, 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 + lasix 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 

polimorfonuclear, Albumina 3,0 g/dl, plaquetas 85.000/mm
3
. Pensou-se em peritonite bacteriana 

espontânea: e punção do líquido ascítico no mesmo dia revelou 400 leucócitos sendo 150 

polimorfonuclear, GASA 1,9. Pesquisa de bactérias foi negativa, mesmo assim, colheu 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 cultura do líquido ascítico negativa, urinocultura negativa, mantido esquema de albumina e suspenso 

diurético, mas diurese 350 ml, e nova creatinina 2,8 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? 

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

B) Trata-se de peritonite bacteriana espontânea, possível síndrome hepatorenal tipo 2 e deve 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, diuréticos suspensos e iniciar 

esquema com terlipressina. 

 


