
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Inscrição Sala 

 

PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO: PNEUMOLOGIA 

ESPECIALIDADE: Pneumologia (R3)/Endoscopia Respiratória 
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RESIDÊNCIA MÉDICA 2014 

CADERNO-QUESTIONÁRIO 

DATA: 08 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

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 
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   PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO  
 50 QUESTÕES 

 

 

01. Paciente masculino, 40 anos, previamente hígido, recebeu analgesia com fentanil para procedimento 

cirúrgico ambulatorial em uma clínica de Fortaleza e apresentou bradipneia, necessitando de intubação para 

finalização do procedimento. Considerando o mecanismo fisiopatológico da insuficiência respiratória do 

paciente, qual achado na gasometria arterial é encontrado nessa situação? 

A) pH 7,46. 

B) PaCO2 33 mmHg. 

C) Bicarbonato 20 mEq/l. 

D) Gradiente alvéolo-arterial de oxigênio 10 mmHg. 

 
02. Paciente, 40 anos, feminina, apresentando asma, vem à consulta de retorno trazendo a espirometria solicitada.  

Valores pré-broncodilatador (BD): 

CVF – Capacidade vital forçada: 2,61 L 96% do previsto (previsto 2,71L) 

VEF1 – Volume expiratório forçado no primeiro segundo: 1,97 L 82% do previsto (previsto 2,40 L) 

VEF1/CVF 0,75 

Qual a alternativa que contém parâmetros pós BD compatíveis com resposta significativa ao BD no teste? 

A) CVF 2,83 L; VEF1 2, 07 L. 

B) CVF 2,70 L; VEF1 2,14 L. 

C) CVF 2,85 L; VEF1 2,16 L. 

D) CVF 2,83 L; VEF1 2, 22 L. 

 
03. Paciente masculino, 70 anos, ex-tabagista (20 maços/ano), apresentando tosse seca há 3 anos e, há dois 

anos, dispneia, inicialmente aos grandes esforços e atualmente aos  médios esforços. Refere também 

fadiga. 

As provas de função pulmonar são as seguintes:  

CVF - Capacidade vital forçada: 1,85 L 45% do previsto  

VEF1 - Volume expiratório forçado no primeiro segundo: 1,63 L 59% do previsto 

VEF1/CVF 0,88 

CPT - capacidade pulmonar total: 3,10 L 48% do previsto 

VR - volume residual: 1,12 L 46% do previsto 

VR/CPT 0,36 

DLCO - difusão de monóxido de carbono: 9,5 ml/min/mmHg 38% 

Qual o distúrbio ventilatório do paciente? 

A) Misto. 

B) Obstrutivo. 

C) Restritivo. 

D) Inespecífico. 

 
04. Paciente masculino, 55 anos, internado em unidade de terapia intensiva ao apresentar infarto agudo do 

miocárdio e choque cardiogênico há 10 dias. Apresenta taquicardia supraventricular não sustentada. Em 

ventilação mecânica invasiva desde a admissão (TOT 8,0), A/C, PEEP 8 cmH2O, FIO2 50%, mantendo 

PO2 110mmHg. Apresentou, há 5 dias, infiltrado pulmonar à radiografia de tórax, sendo iniciado esquema 

antibiótico amplo. Evoluiu hoje com febre de 38,5
o
C. O intensivista solicitou lavado broncoalveolar, mas 

o pneumologista contraindicou, neste momento, a realização da broncoscopia, pelo alto risco do paciente. 

Qual o principal motivo para contraindicação do exame?  

A) Infarto agudo do miocárdio. 

B) Arritmia cardíaca. 

C) Calibre do TOT. 

D) Valor da PEEP. 
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05. Paciente submetido à broncoscopia com biópsia transbrônquica há duas horas. Apresentou 2 episódios de 

hemoptise de pequeno volume (total de 20ml) após tosse. Qual a conduta imediata recomendada para o 

paciente? 

A) Entubação seletiva. 

B) Repouso e sedação da tosse. 

C) Lavado endobrônquico com soro gelado. 

D) Passagem de cateter bloqueador (Fogarty). 

 
06. Paciente masculino, 43 anos, tabagista (23 maços/ano), referindo tosse seca e dor pleurítica leve à 

esquerda quando tosse, há 45 dias. Apresenta também três nodulações pequenas, indolores e móveis em 

região posterior do cotovelo. Procurou atendimento por dispneia. A radiografia de tórax mostrou derrame 

pleural livre à esquerda ocupando 1/3 do hemitórax. Realizada toracocentese com retirada de 100ml de 

líquido amarelo turvo, com contagem total de células 4500mm cel/mm3; contagem diferencial com 

neutrófilos 47%, linfócitos 48% , células mesoteliais 5%; pH 7,25; glicose 20 mg/dl; desidrogenase lática 

(DHL) 200 U/l; albumina 3,2 g/dl. Os valores das dosagens séricas do paciente foram: glicose 90 mg/dl; 

DHL 140 U/l; albumina 4,1 g/dl. 

Qual a etiologia mais provável para o derrame pleural deste paciente? 

A) Linfoma. 

B) Tuberculose. 

C) Artrite reumatoide. 

D) Mesotelioma benigno. 

 
07. Paciente, 68 anos, avaliado em unidade de pronto-atendimento, apresenta-se há 04 dias com quadro de 

tosse produtiva, febre não mensurada e anorexia. Ao exame físico, encontra-se desorientado no tempo e 

no espaço, acordado, com frequência respiratória de 25 irpm, pressão arterial 100/70 mmHg e ausculta 

pulmonar com crepitações em base direita. 

Diante do provável diagnóstico de pneumonia comunitária, qual a melhor conduta a tomar em relação ao 

local de tratamento desse paciente? 

A) Tratamento ambulatorial, pois paciente apresenta quadro de baixo risco de mortalidade.  

B) Internação hospitalar em enfermaria, pois paciente com risco de mortalidade intermediário.  

C) Internação hospitalar em unidade de terapia intensiva, pois paciente com critérios de alto risco de 

mortalidade. 

D) Observação para aguardar gasometria e hemograma para decisão de internação hospitalar, pois 

paciente estável. 

 
08. Paciente, 19 anos, procura atendimento médico com história de 10 dias de adinamia, anorexia, febre 

baixa e cefaleia de moderada intensidade. Há 5 dias, vem apresentando tosse persistente. Refere ainda 

otalgia importante unilateral, de início súbito há 2 dias. A radiografia de tórax mostra infiltrado de padrão 

intersticial em lobo médio. Qual o agente etiológico mais provável nesse contexto clínico? 

A) Mycoplasma pneumoniae. 

B) Chlamydia pneumophila. 

C) Haemophilus influenzae. 

D) Legionella sp. 

 
09. Paciente, 54 anos, dá entrada no setor de emergência com quadro iniciado há 4 dias  de tosse produtiva, 

febre e adinamia. Há 24 horas, vem evoluindo com desorientação, piora da febre e dispneia. Encontra-se 

confuso, desidratado, pele fria, com frequência cardíaca de 110 bpm e frequência respiratória de 38 irpm. 

Verificou-se pressão arterial 70/40 mmHg e à ausculta pulmonar ouviam-se crepitações em terço médio à 

direita e base esquerda. Sem comorbidades ou internamentos prévios. 

Qual a terapêutica antimicrobiana mais adequada para o tratamento deste paciente? 

A) Levofloxacino + Azitromicina. 

B) Ceftriaxona + Moxifloxacino. 

C) Cefepime + Ciprofloxacino. 

D) Oxacilina + Claritromicina. 
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10. Um paciente com exacerbação de DPOC encontra-se em ventilação mecânica invasiva há 7 dias na UTI. 

Na visita multiprofissional verifica-se a presença de secreção purulenta no tubo traqueal além de febre e 

15.000 leucócitos/mm
3
. O raio-X de tórax mostra aumento de um infiltrado pulmonar em base direita 

que já estava presente à admissão. O mesmo já vinha em uso de antibioticoterapia há 5 dias e o quadro 

clínico geral piorou após uma resposta inicial. Foram solicitadas cultura quantitativa de aspirado traqueal 

e hemoculturas. O antibiótico inicial foi mantido enquanto se aguarda o resultado das culturas. 

Frente a esse quadro e considerando o diagnóstico do paciente, qual a análise mais adequada referente à 

conduta da equipe da UTI? 

A) A conduta foi adequada, pois não há critérios diagnósticos de certeza para pneumonia associada à 

ventilação mecânica. 

B) A conduta foi adequada e o uso de antibioticoterapia deve ser postergado até os resultados da cultura 

confirmarem pneumonia associada à ventilação mecânica. 

C) A conduta não foi adequada, pois provavelmente é pneumonia associada à ventilação mecânica e 

deve-se iniciar cobertura imediata para germes prevalentes na UTI. 

D) A conduta não foi adequada, pois provavelmente é pneumonia associada à ventilação mecânica e 

recomenda-se lavado bronco-alveolar (e não de aspirado traqueal) para confirmação diagnóstica.  

 
11. Paciente masculino, 30 anos, vem ao pronto-atendimento encaminhado por alteração radiológica apresentada 

abaixo. Refere tosse eventual, com expectoração escassa associada a rouquidão. Nega outras queixas. Ao 

exame, apresenta pequenas úlceras orais, erosão da comissura labial e adenomegalias cervicais 

anteriores, móveis e indolores. Refere ter trabalhado 5 anos como agricultor em São Paulo.  

 
 

Considerando o diagnóstico mais provável, qual o tratamento recomendado? 

A) Sulfametoxazol e trimetropim por 24 meses.  

B) Anfotericina B dose total de 4g (4 meses). 

C) Cetoconazol por 9 meses. 

D) Itraconazol por 6 meses. 
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12. Paciente, 35 anos, relata tratamento prévio para tuberculose pulmonar há 3 anos. Teve alta por cura. 

Desde então, vem apresentando tosse com expectoração escassa e hemoptises recorrentes, de pequeno 

volume, mas que têm trazido grande preocupação à paciente. Ao exame, encontra-se em bom estado 

geral e apresenta estertores crepitantes e sibilos na projeção da língula na ausculta pulmonar.  A 

tomografia computadorizada do tórax, de alta resolução (TCAR), está apresentada abaixo. A cultura de 

escarro evidenciou o crescimento de Mycobacterium avium.  

 

 
 

Diante do caso apresentado, visando a cessação dos episódios hemorrágicos, o procedimento mais adequado 

será? 

A) Tratamento da micobacteriose. 

B) Antibioticoterapia prolongada. 

C) Embolização de artérias brônquicas. 

D) Ressecção cirúrgica da área afetada. 

 
13. Paciente feminina, 35 anos, procedente de Teresina, previamente hígida, vem encaminhada para o 

pneumologista por apresentar, há 2 meses, febre baixa, sem padrão de aparecimento, associada a tosse 

com expectoração mucoide em pequena quantidade, mal-estar e dor pleurítica à direita. Traz radiografia 

de tórax que descreve condensação no lobo superior direito, com área central sugestiva de cavitação. 

Qual o diagnóstico mais provável? 

A) Aspergilose. 

B) Criptococose. 

C) Histoplasmose. 

D) Coccioidomicose.  
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14. Paciente de 30 anos, com tosse e expectoração crônica desde a infância, em acompanhamento 

especializado, vem evoluindo com infecções respiratórias episódicas e deteriorização progressiva da função 

pulmonar. Nos três últimos dias, notou aumento da frequência da tosse e do volume da expectoração, que 

se tornou escura, às vezes com estrias de sangue. Relata ainda febre, mal-estar e piora da dispneia. Ao 

exame, encontra-se em regular estado geral, com temperatura axilar = 39°C. Nota-se polipose nasal ao 

exame da cavidade nasal e dor à digito pressão da região dos seios maxilares. Ausculta pulmonar com 

estertores e roncos difusos. Extremidades com baqueteamento digital.  

Para o controle do quadro clínico apresentado nos últimos dias, qual a melhor escolha terapêutica? 

A) Ciprofloxacina oral + oxacilina  EV. 

B) Macrolídeo oral + colistina  inalatória. 

C) Betalactâmico EV + aminoglicosídeos EV. 

D) Ciprofloxacina oral + tobramicina  inalatória. 

 

15. Carpinteiro, 22 anos, procurou atendimento no Pronto-Socorro, apresentando falta de ar e chiado no 

peito, com início há 4 horas. Conseguiu, com dificuldade, informar episódios prévios semelhantes. Ao 

exame, encontra-se acianótico, observado uso da musculatura acessória com tiragem intercostal e 

supraesternal. Pressão arterial 120/80 mmHg, FC 115 bpm, FR 28 irpm, SaO2 ar ambiente 91%. Ausculta 

pulmonar com sibilos difusos. Foram administradas 2 doses de β-2 agonista inalatório com intervalo de 

15 minutos e oxigênio 2 L/mim por cateter nasal. Reavaliado após 30 minutos: FR 24 irpm, SaO2 94%, 

FC 100 bpm e a ausculta pulmonar  apresentava discreta redução dos sibilos. Considerando a última 

avaliação, qual a próxima recomendação a ser dada? 

A) Internar, manter β-2 agonista associar xantina e corticoide IV. 

B) Dar alta com recomendação do uso de  β-2 agonista via inalatória e corticoide oral. 

C) Manter no PS, manter β-2 agonista a cada 30min até 4h, associar ipratópio e corticoide IV. 

D) Manter no PS, manter  β-2 agonista a cada 30min até 4h, associar ipratópio e corticoide oral. 

 

16. Paciente de 40 anos, com história de asma não controlada, procurou atendimento com queixa de sintomas 

digestivos persistentes há cerca de 2 meses. Referiu que nesse período as crises de asma tornaram-se 

mais frequentes. Foi submetida à endoscopia digestiva alta que evidenciou esofagite moderada (grau B - 

Los Angeles).  Para o controle da asma, revisão do planejamento terapêutico e medidas comportamentais 

e dietéticas foram implementadas. 

No caso apresentado, qual a conduta adicional a ser indicada? 

A) Hiatoplastia com fundoplicatura. 

B) Bloqueador H2 da histamina, 4 a 8 semanas. 

C) Inibidor da bomba de prótons, dose plena 6 a 12 semanas. 

D) Inibidor da bomba de prótons, dose dupla 6 a 12 semanas. 

 

17. Paciente masculino, 22 anos, procura a emergência com queixas de tosse seca e falta de ar há 2 dias, com 

piora hoje, mesmo após utilizar 2 jatos de salbutamol spray de 3/3h (última dose 2 horas antes do 

atendimento). Durante a anamnese precisa interromper algumas vezes a fala para recuperar o fôlego. Ao 

exame FR 24 irpm, FC 115 bpm, SaO2 ar ambiente 92%, sibilos expiratórios difusos à ausculta pulmonar. 

Qual a dose inicial de broncodilatador recomendada conforme as Diretrizes Brasileiras para o Tratamento 

da Asma? 

A) 3 jatos de salbultamol spray com espaçador a cada 10-15 min até 5 vezes. 

B) 5 jatos de salbultamol spray com espaçador a cada 10-30min até 3 vezes. 

C) 8 gotas de fenoterol por nebulização a cada 30 minutos até 4 vezes. 

D) 10 gotas de fenoterol por nebulização a cada 20 minutos até 2 vezes. 

 

18. Foi indicada reabilitação pulmonar para uma paciente feminina, 65 anos, ex-tabagista (40 maços/ano), 

portadora de DPOC e ansiedade associada à doença. Em uso de formoterol e tiotrópio, permanecendo 

com dispneia aos médios esforços. Encontra-se receosa em iniciar o programa, por ser sedentária. O que 

pode ser argumentado com a paciente, como evidência nível A da literatura, para realizar reabilitação 

pulmonar? 

A) Melhora da ansiedade. 

B) Aumento de sobrevida. 

C) Aumento do efeito dos broncodilatadores em uso. 

D) Redução da dispneia com o treinamento de membros superiores. 
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19. Paciente de 68 anos, ex tabagista (100 maços/ano), com queixas de dispneia importante apesar do uso 

regular da medicação, procura atendimento em ambulatório de referência.  Relata limitação importante de 

suas atividades diárias, redução da qualidade de vida e pouca tolerância ao exercício. Ao exame: tórax em 

tonel, tiragem intercostal e supraesternal, murmúrio vesicular uniformemente diminuído. A espirometria 

revelou severa redução do fluxo aéreo com VEF1 pós BD = 30 % VEF1/ CVF <70%. A radiografia de 

tórax em postero-anterior e perfil está apresentada abaixo: 
 

 
 

Qual dos procedimentos abaixo poderia melhorar a sobrevida e a sintomatologia referida pelo paciente? 

A) Reabilitação pulmonar. 

B) Transplante de pulmão. 

C) Ventilação mecânica não invasiva. 

D) Cirurgia redutora de volume pulmonar.   

 
20. Paciente de 70 anos com diagnóstico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica é atendido em ambulatório 

especializado. O médico procedeu a avaliação do paciente segundo vários parâmetros:  

1) Índice de dispneia: tem falta de ar quando anda com pressa ou sobe rampa.  

2) Grau de limitação do fluxo aéreo: severa limitação VEF1 = 35% do previsto após o uso de boncodilatador. 

3) Risco de exacerbações: 03 exacerbações ao ano.  

4) Comorbidades: hipertensão arterial, osteoporose, disfunção músculo esquelética.  
 

De acordo com o Global Initiative for the Management of Obstructiva Lung Disease (GOLD 2013), qual 

o  estadiamento da gravidade do paciente apresentado?   

A) Estágio A. 

B) Estágio B. 

C) Estágio C. 

D) Estágio D. 

 
21. Homem de 50 anos, tabagista (60 maços/ano), comparece ao ambulatório acompanhado da esposa. 

Afirma estar determinado a parar de fumar e tem o apoio da família. A pontuação no teste de Fagerström 

foi 7. Refere ser diabético controlado, teve infarto do miocárdio há 1 ano e apresenta crises anginosas 

eventuais. Relata antecedentes de epilepsia controlada há muitos anos com o uso de fenitoína. Estratégias 

de apoio foram acordadas entre o paciente e a equipe. Além disso, qual seria a proposta farmacológica 

mais apropriada indicada para esse paciente?  

A) Vareciclina. 

B) Bupropiona.   

C) Adesivos de nicotina. 

D) Adesivos de nicotina + bupropiona. 
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22. Paciente masculino, 40 anos, tabagista (30 maços/ano), teste de Fagerström com 6 pontos, em terceiro 

tratamento de cessação do tabagismo com terapia cognitivo comportamental e adesivo de nicotina 21 mg 

há uma semana, apresentando reação no local de aplicação do adesivo e insônia. Qual a recomendação 

para esse paciente, em relação à terapia de reposição de nicotina? 

A) Trocar para goma de nicotina. 

B) Diminuir a dose do adesivo para 7mg. 

C) Trocar o local de aplicação do adesivo. 

D) Suspender o uso por uma semana, reiniciando após. 

 
23. Paciente masculino de 60 anos, ex-tabagista (20 maços/ano), realizou radiografia de tórax para avaliação 

pré-operatória de herniorrafia inguinal, que mostrou nódulo pulmonar no lobo inferior direito, distando 2 

cm da pleura. A TC de tórax descreveu nódulo de 0,7 cm, não calcificado com contornos definidos. Não 

tem exames prévios e nega comorbidades. Qual a melhor recomendação para o paciente? 

A) PET TC. 

B) Nova TC em 3 a 6 meses. 

C) Nova TC em 6 a 12 meses. 

D) Biópsia transcutânea guiada por TC. 

 
24. Paciente com adenocarcinoma de pulmão diagnosticado por biópsia. Na broncoscopia a lesão é 

localizada em brônquio do lobo superior direito, sem extensão para o brônquio principal direito. Na TC 

de tórax a lesão tem 2,8 cm no maior diâmetro (T1b). A biópsia de um linfonodo hilar direito foi positiva 

para carcinoma. Demais linfonodos mediastinais e subcarinal negativos (N1). O estadiamento não 

evidenciou metástases à distância (M0). Função pulmonar: VEF1 1800 ml, 62% do previsto.  

Qual o tratamento inicial recomendado a esse paciente, considerando o estadiamento do tumor? 

A) Cirurgia. 

B) Radioterapia. 

C) Cirurgia + radioterapia. 

D) Quimioterapia neoadjuvante + cirurgia. 

 
25. Paciente de 64 anos, com neoplasia de pulmão confirmada por biópsia (carcinoma de pequenas células), 

ainda sem tratamento, evolui com edema e cianose de face, pletora em região de pescoço e circulação 

colateral proeminente em membro superior direito e tórax. Refere cefaleia persistente e intensa. Qual a 

conduta mais adequada para o tratamento da condição descrita acima? 

A) Quimioterapia. 

B) Heparinização. 

C) Radioterapia. 

D) Corticoterapia. 

 
26. Paciente, 76 anos, evoluindo com quadro de tromboembolismo pulmonar agudo com instabilidade 

hemodinâmica, após correção de fratura de fêmur. Apresentou acidente vascular cerebral hemorrágico 

há 03 semanas. Que opção terapêutica seria a mais recomendada  no presente cenário? 

A) Alteplase. 

B) Estreptoquinase. 

C) Heparina não fracionada. 

D) Embolectomia por cateter. 

 
27. Paciente de 78 anos, diabético e hipertenso, é internado com quadro de tromboembolismo pulmonar 

agudo sem sinais de instabilidade clínica e/ou hemodinâmica. Exames de rotina da admissão mostram 

plaquetas 230000/mm3, INR = 1,02, uréia = 34 mg/dl e  creatinina = 3,2 mg/dl. 

Qual a melhor opção terapêutica para o manejo desse paciente? 

A) Heparina não fracionada. 

B) Fondaparinux. 

C) Enoxaparina. 

D) Dalteparina. 
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28. Uma gestante, com história prévia de perdas fetais recorrentes e critérios laboratoriais positivos para 

síndrome do anticorpo antifosfolípide, procura o pneumologista para receber orientação quanto à 

prevenção de eventos embólicos durante o período da gestação atual. Qual seria o esquema medicamentoso 

mais adequado no contexto acima? 

A) Aspirina 100 mg ao dia. 

B) Fondaparinux 2,5 mg ao dia. 

C) Heparina cálcica 5000 UI 3 vezes ao dia. 

D) Enoxaparina 40 mg ao  dia + aspirina 75 mg/dia. 

 
29. Paciente masculino, 29 anos, vendedor autônomo, procura ambulatório com quadro de dispneia ao 

caminhar grandes distâncias que rotineiramente percorria sem dificuldade. Realizou ecocardiograma que 

mostrou hipertensão pulmonar e extensa investigação, incluindo cateterização de artéria pulmonar, sendo 

definido diagnóstico de Hipertensão Pulmonar Idiopática. Qual a conduta medicamentosa mais adequada 

para essa situação? 

A) Bosentana por via oral. 

B) Iloprost por via inalatória. 

C) Conduta expectante e reavaliação em 3 meses. 

D) Sildenafil por via oral + Ambrisetan por via oral. 

 
30. Paciente de 35 anos, etilista e usuário de drogas, teve diagnóstico de tuberculose pulmonar através da 

baciloscopia direta (+++) realizada na Unidade de Saúde.  Era um caso de reingresso após o segundo 

abandono de tratamento, todos ocorridos no terceiro mês. Iniciou o uso do esquema básico 

(2RHZE/4RH) na modalidade diretamente observada. No terceiro mês, o paciente com evolução clínica 

satisfatória apresentou baciloscopia direta (+). O resultado do teste de sensibilidade revelou cepas com 

resistência à rifampicina e isoniazida. O paciente foi encaminhado para Unidade de Referência. 

Com base na história clínica e no resultado do teste de sensibilidade, como classificar o caso? 

A) TB polirresistente. 

B) TB multirresistente. 

C) TB resistente primário. 

D) TB extensivamente resistente (TB-XDR). 

 
31. Criança de 7 anos, filho de pai com tuberculose pulmonar bacilífera, vacinado com BCG ao nascer, vem 

apresentando  adinamia, diminuição do apetite, tosse há cerca de 1 mês e febre baixa diária há 15 dias. A 

radiografia de tórax evidenciou infiltrado pulmonar não homogêneo no lobo médio e adenomegalia hilar 

direita.  O teste tuberculínico resultou em 6 mm. A criança apresenta estado nutricional regular. 

O sistema de pontuação para avaliação do diagnóstico de probabilidade de tuberculose em 
criança encontra-se anexo ao final da prova. 

De acordo com esse sistema, como o resultado obtido deve ser interpretado? 

A) Possível. 

B) Improvável. 

C) Muito provável. 

D) Pouco provável. 

 
32. Paciente de 25 anos, tabagista, soropositivo para HIV há 4 anos em tratamento antirretroviral,  procurou 

atendimento devido a tosse seca eventual. Relatou contato recente (há cerca de 6 meses) com paciente 

com tuberculose pulmonar bacilífera durante 4 meses. Ao exame, apresentava bom estado geral. Ausculta 

pulmonar normal. Radiografia de tórax evidenciou espessamento pleural apical direito e nodulito 

calcificado na projeção do segmento posterior do lobo superior direito. Teste tuberculínico = 0 mm. 

Diante do caso apresentado, qual a conduta indicada? 

A) Indicar vacinação BCG. 

B) Iniciar isoniazida 300mg/dia. 

C) Iniciar o esquema básico de tratamento. 

D) Repetir o teste tuberculínico após 1 ano. 
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33. Paciente de 40 anos, com diagnóstico de Tuberculose ocular, iniciou o uso de esquema básico 

(2RHZE/4RH) e, após 1 mês, passou a apresentar  rigidez matutina e dores em tornozelo e articulações 

metacarpofalangianas proximais e distais. Negou sintomas articulares prévios. Ao exame, havia 

limitação funcional das articulações acometidas, porém sem calor ou rubor local. Peso 60kg. Foi 

orientada manutenção do esquema básico e acréscimo de ácido acetilsalicílico. Não apresentou melhora. 

Exames laboratoriais foram realizados: ácido úrico 14,1mg/dL (VR=2,0-7,0 mg/dL) e uricosúria de 24h 

reduzida.    

R = ripampicina;   H = isoniazida;   Z = pirazinamida;   E = etambutol 

Qual a droga provavelmente implicada no surgimento do efeito adverso? 

A) Isoniazida. 

B) Etambutol. 

C) Rifampicina. 

D) Pirazinamida.  

 

 

34. Homem de 62 anos, ex-tabagista (30 anos/maço), foi encaminhado ao pneumologista com queixas de 

tosse seca e dispneia há 7 meses, de caráter progressivo. Negava qualquer exposição ambiental ou 

ocupacional adicional associada a doenças respiratórias ou ao uso de medicamentos. Ao exame físico, 

verificou-se a presença de crepitações bibasais difusas e baqueteamento digital. Trazia consigo uma 

TCAR de tórax cuja imagem mais representativa está demonstrada abaixo. Uma espirometria mostrava 

distúrbio ventilatório restritivo moderado.  

 

 

Qual a análise e a conduta diagnóstica mais recomendada dentre as opções abaixo? 

A) Trata-se, provavelmente, de Granulomatose de Células de Langerhans e deve-se confirmar o diagnóstico 

por biópsia cirúrgica. 

B) Trata-se de fibrose pulmonar idiopática e não há necessidade de biópsia pulmonar cirúrgica para 

confirmação diagnóstica. 

C) Trata-se, provavelmente, de Pneumonia intersticial não específica (PINE) e deve-se realizar biópsia 

cirúrgica para confirmação diagnóstica. 

D) Trata-se de doença intersticial associada a enfisema paraseptal e deve-se realizar biópsia 

transbrônquica e lavado bronco-alveolar. 
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35. Uma mulher de 48 anos foi ao pneumologista com quadro de dispneia há cerca de 1 ano. Relatava 

exposição a pássaros e tabagismo (25 maços/ano). É hipertensa e usa enalapril 20mg/dia e trata-se para 

refluxo gastroesofágico (RGE) com omeprazol. Ao exame físico, apresenta redução discreta do 

murmúrio vesicular e alguns sibilos curtos expiratórios. A espirometria mostra um padrão de limitação 

ao fluxo aéreo de grau moderado e redução da capacidade vital forçada. Um exame de TCAR do tórax 

evidencia a imagem abaixo. 

 

 

Qual o diagnóstico mais provável, dentre as opções abaixo? 

A) Fibrose pulmonar secundária à aspiração crônica por RGE. 

B) Pneumonia intersticial não específica, forma fibrosante. 

C) Pneumonia de hipersensibilidade, forma crônica. 

D) Sarcoidose com fibrose pulmonar. 

 
36. Paciente de 42 anos procura o pneumologista com quadro de dispneia há 6 meses associada à tosse seca 

ocasional, no momento com limitação de atividades. Escala de dispneia MRC = 2. Radiografia de tórax 

mostra opacidades de padrão intersticial bilaterais. Tomografia de tórax de alta resolução evidencia 

opacidades nodulares confluentes com distribuição perilinfáticas em lobos superiores e nódulos 

subpleurais. Mediastino sem alterações. Biópsia transbrônquica demonstra granulomas epitelioides não 

caseosos. A conduta inicial mais adequada no caso acima seria? 

A) Prednisona. 

B) Metotrexato. 

C) Ciclofosfamida. 

D) Reavaliação em 3 meses. 

 
37. Paciente feminina, 60 anos, em tratamento quimioterápico há 4 meses para câncer de mama, com 

esquemas utilizando adriamicina, ciclofosfamida e 5- fluoracil. Apresenta há 2 meses tosse seca e 

dispneia, com piora nos últimos 15 dias. O hemograma mostra discreta anemia e contagens total e 

diferencial de leucócitos normais. A radiografia de tórax apresenta infiltrado intersticial com algumas 

áreas coalescentes. Realizou lavado broncoalveolar, com predomínio de neutrófilos (32%) e eosinófilos 

(25%), com pesquisa de BAAR, culturas para bactérias e fungos negativas.  

Considerando o quadro da paciente, qual a provável hipótese diagnóstica? 

A) Linfangite carcinomatosa.  

B) Pneumonia eosinofílica aguda. 

C) Pneumonia de hipersensibilidade. 

D) Pneumonite induzida por fármaco. 
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38. Uma paciente, 25 anos, com diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistêmico (LES) há 2 anos vinha em 

tratamento com prednisona 30mg/dia.  Foi ao pronto-socorro devido a quadro de febre baixa, tosse e 

dispneia há 10 dias. Negava dor de garganta ou sintomas de vias aéreas superiores. Negava vacinação 

antipneumocócica ou anti-influenza. A paciente chegou em franca insuficiência respiratória aguda 

hipoxêmica e foi intubada. O raio-X de tórax mostrava infiltrados alveolares bilaterais com focos de 

consolidação e a tomografia de tórax evidenciou ainda áreas de vidro fosco de permeio às consolidações 

com broncograma aéreo poupando relativamente a região subpleural. O hemograma mostrava anemia e 

leucocitose e o sumário de urina evidenciava a presença de cilindros hemáticos. Um lavado broncoalveolar 

revelou os achados da imagem abaixo: 

 

 

 

Qual o diagnóstico mais provável? 

A) Pneumocistose. 

B) Pneumonia viral. 

C) Hemorragia alveolar. 

D) Pneumonia bacteriana aguda. 

 

 

39. Paciente masculino, 30 anos, tabagista (10 maços/ano), procura atendimento por apresentar febre, 

mialgias, tosse seca, dor pleurítica bilateral e dispneia com início há uma semana. Nega outros sintomas, 

comorbidades ou uso de medicações. Ao exame, encontra-se em regular estado geral, FR 22 irpm, FC 90 bpm, 

PA 110/80 mmHg, saturação O2 em ar ambiente 90%. O hemograma é normal. A radiografia de tórax 

apresenta infiltrado intersticial bilateral e pequeno derrame pleural bilateral. Foi internado para 

investigação. Realizou TCAR que mostrou opacidades segmentares em vidro fosco e algumas áreas de 

consolidação com pequeno derrame pleural bilateral. Realizou lavado broncoalveolar que mostrou 30% 

de eosinófilos, com pesquisa de BAAR, culturas para bactérias e fungos negativas.   

Considerando a principal hipótese diagnóstica, qual a terapêutica recomendada? 

A) Metilprednisolona. 

B) Ciclofosfamida. 

C) Oseltamivir. 

D) Albendazol. 

 

Conferir figura correspondente com melhor resolução no anexo (FIGURA 1) 
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40. Um paciente de 38 anos, com asma desde a infância, chegou na emergência em crise e foi intubado. 

Encontra-se em ventilação manual com ambu. O peso real do paciente é de 85kg e o peso ideal é de 

65kg. A equipe da emergência usa de rotina o modo ventilação ciclada a volume (VCV) como 

preferência inicial. No modo VCV, que combinação de ajustes iniciais do ventilador mecânico são os 

mais recomendados? 

A) Volume corrente: 700ml, PEEP: 5cmH2O, f:8 irpm. 

B) Volume corrente: 650ml, PEEP:10cmH2O, f:10 irpm. 

C) Volume corrente: 500ml, PEEP:10cmH2O, f:12 irpm. 

D) Volume corrente: 400ml, PEEP: 5cmH2O, f: 12 irpm. 

 

41. Um paciente encontra-se intubado, em ventilação mecânica. A sedação foi suspensa e ele demonstra 

capacidade de realizar esforço muscular respiratório.  

Analise atentamente as curvas de fluxo e pressão x tempo do ventilador mecânico: 
 

 
 

 

Que fenômeno pode ser identificado com elevado grau de certeza? 

A) Broncoespasmo. 

B) Presença de auto-PEEP. 

C) Trabalho respiratório supra-fisiológico. 

D) Esforço muscular respiratório inefetivo. 

 

42. Paciente portador de DPOC, admitido na emergência agitado, em franca insuficiência respiratória aguda. 

Ao exame FC 120 bpm, FR 40 irpm, PA 120/85 mmHg, saturação O2 em ar ambiente 90%, tiragem 

intercostal, ausculta pulmonar com múrmurio vesicular diminuído, com roncos difusos. Gasometria 

arterial com pH 7,33 pCO2 48 mmHg, pO2 65 mmHg, SaO2 88%. Não tolerou ventilação não invasiva. 

Optado por sedação e intubação. Peso 70Kg, ideal para a idade e biotipo. Quais os parâmetros iniciais 

mais adequados ao paciente, considerando modo volume controlado, fluxo 60l/min, TI 0,5s, e FIO2 60%? 

A) VC 350ml, PEEP 6 cmH2O, FR 16 irpm. 

B) VC 560 ml, PEEP 5 cmH2O, FR 12 irpm. 

C) VC 640 ml, PEEP 8 cmH2O, FR 10 irpm. 

D) VC 700 ml, PEEP 7 cmH2O, FR 14 irpm. 

 

43. Em diversos cenários clínicos o emprego da ventilação não-invasiva (VNI) rotineira como suporte ventilatório 

conta com fortes evidências científicas que apoiam a sua utilização. Em qual das situações abaixo há fortes 

evidências científicas de que o emprego da VNI se associa à prevenção da intubação traqueal? 

A) Edema agudo de pulmão cardiogênico. 

B) Paciente com bronquiectasias e exacerbação aguda. 

C) Síndrome da Angústia Respiratória Aguda de grau leve. 

D) Pneumonia adquirida na comunidade grave com hipoxemia. 
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44. Um paciente com Síndrome da Angústia Respiratória Aguda grave encontra-se em ventilação mecânica 

no modo ventilatório pressão controlada (PCV), sedado e curarizado. O paciente encontra-se com pH 7,33, 

PaCO2 50mmHg, PaO2 70mmHg, SaO2 de 95% com FIO2 de 50%. O peso ideal do paciente é 70kg. 

Observe atentamente as curvas do ventilador mecânico (volume, fluxo e pressão x tempo):  
 

 
 

Que ajuste seria recomendável neste modo ventilatório? 

A) Deve-se reduzir o volume corrente programado. 

B) Deve-se reduzir a pressão aplicada acima da PEEP. 

C) Deve-se aumentar a frequência respiratória, pois não há auto-PEEP. 

D) Nenhum, pois a pressão máxima na via aérea não é superior a 35cmH2O. 
 

45. Paciente feminina, 38 anos, em tratamento para pneumonia hospitalar há oito dias, apresentando piora do 

estado geral, reinício de febre de 38,5
o
C e dor torácica. Ao exame, encontra-se em ventilação 

espontânea, FR 22 irpm e múrmúrio vesicular abolido no 1/3 inferior direito. A radiografia de tórax mostra 

consolidação e derrame pleural na base direita. A ultrassonografia para guiar a toracocentese descreve área 

hipoecoica com debris, com saída de 30 ml de líquido turvo, com dosagem de pH 7,18; desidrogenase lática 

1048 U/L; glicose 20 mg/dl; albumina  3,8 /dl% e 75% neutrófilos na contagem diferencial de células. Qual a 

conduta inicial mais recomendada para a paciente? 

A) Pleurostomia. 

B) Toracocentese de repetição. 

C) Drenagem tubular fechada.  

D) Debridamento por pleuroscopia. 
 

46. Uma paciente de 30 anos, pesando 100kg, 1,65m de altura, procura o pneumologista com queixas de falta 

de ar aos médios esforços e fadiga há cerca de 4 meses. Nesse período, os sintomas vêm se agravando e a 

paciente encontra-se cada vez mais receosa de realizar atividades físicas. Realizou investigação inicial com 

clínico geral com os seguintes exames: radiografia de tórax, ECG, ecodopplercardiograma, hemograma e 

função tireoidiana normais. Espirometria com valores dentro dos limites da normalidade, sem variação 

significativa após a prova broncodilatadora. Nega hipertensão arterial sistêmica ou diabetes. Não fuma. Ao 

exame físico, apresentava PA130/70mmHg, FC 90 bpm, saturação O2 96% em ar ambiente, FR 20 irpm. 

Ausculta pulmonar com murmúrio vesicular discretamente reduzido nas bases pulmonares. Que exame 

complementar tem maiores chances de elucidar a provável causa dos sintomas da paciente? 

A) Medida dos volumes pulmonares por pletismografia. 

B) Tomografia computadorizada de alta resolução. 

C) Teste de exercício cardiopulmonar. 

D) Cintilografia de ventilação/perfusão. 
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47. Paciente, 44 anos, hipertenso controlado, etilista e obeso realizou polissonografia pelo relato de roncos 

noturnos e ansiedade importante. O exame demonstrou Índice de Apneia/Hipopneia de 4. Além de evitar 

bebidas alcoólicas e perder peso, qual seria a conduta mais adequada, dentre as opções abaixo? 

A) CPAP nasal. 

B) Benzodiazepínicos. 

C) CPAP com máscara facial. 

D) Orientar sono em posição supina. 
 

48. Paciente masculino, 45 anos, vem à consulta, juntamente com a esposa, que refere que o marido ronca 

alto, na maioria das noites, há cerca de 2 anos. A esposa diz que eventualmente, nota que o marido 

parece engasgar-se enquanto dorme. O paciente refere que se sente cansado ao longo do dia e dorme 

sentado vendo televisão ou lendo jornal. Apresenta diminuição da libido. Refere desatenção no trabalho, 

percebida pelos colegas. No questionário clínico de Berlim, apresentou duas categorias positivas. 

Quantos critérios clínicos diagnósticos para Síndrome da Apneia/Hipopneia Obstrutiva do Sono o 

paciente possui (número total), de acordo com o quadro apresentado? 

A) Três. 

B) Quatro. 

C) Cinco. 

D) Seis. 
 

49. Paciente masculino, 25 anos, tabagista, previamente hígido, apresentou dor súbita em hemitórax 

esquerdo, que piora com a inspiração, com irradiação para a região escapular, de moderada intensidade 

após fazer atividade física em ambiente com ar condicionado, associada a dispneia e crise de tosse seca, 

há cerca de seis horas. No momento, assintomático. Considerando a principal hipótese diagnóstica, qual 

o mecanismo fisiopatológico envolvido? 

A) Broncoespasmo. 

B) Neurite intercostal. 

C) Vasoespasmo coronário. 

D) Ruptura de bolha subpleural. 
 

50. Paciente feminina, 30 anos, vem à consulta médica devido a fadiga e fraqueza muscular progressivas, 

que teve início há quase 3 anos e que piora com o esforço físico e com o calor. Relatou ainda visão 

borrada e dificuldade para mastigar e engolir. Ao exame, foi observado ptose palpebral. O exame do 

tórax estava normal. Foi iniciada a investigação diagnóstica. Entre os exames realizados está uma 

tomografia computadorizada do tórax, vista abaixo. 
 

 

 
 

Analisando o caso apresentado, qual o diagnóstico provável? 

A) Timoma. 

B) Linfoma. 

C) Teratoma. 

D) Adenoma paratireoidiano. 
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ANEXO DA QUESTÃO 31 
 
Sistema de pontuação para avaliação do diagnóstico de probabilidade de tuberculose em criança. 

 


