
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

P O N T I F Í C I A  U N I V E R S I D A D E  C A T Ó L I C A  D O  P A R A N Á  
P R O C E S S O  S E L E T I V O  –  E D I T A L  N . º  1 1 / 2 0 1 5  

 
 P R O V A  O B J E T I V A  

R E S I D Ê N C I A  M É D I C A  –  I S C M C / H U C / H M S B   
  

 
17  DE JANEIRO DE 2016 

 

PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA  

L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 
1. Esta PROVA contém 50 questões numeradas de 01 a 50. 

2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta. Caso negativo, comunique imediatamente ao fiscal 

de sala para a substituição da prova. 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 

registrados corretamente. Caso encontre alguma divergên-

cia, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

4. Após a conferência do CARTÃO-RESPOSTA, assine seu 

nome no local indicado.  

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 

caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  
6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 

05 opções identificadas com as letras A, B, C, D e E. Ape-

nas uma responde corretamente à questão. 
7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 

 

a. Para cada questão, preencher apenas uma resposta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido no 

retângulo correspondente à opção escolhida para 

resposta. A marcação em mais de uma opção 

anula a questão, mesmo que uma das respostas 

esteja correta. 

 

                 Preenchimento correto; 

                 Preenchimento incorreto; 

                 Preenchimento incorreto. 

 

8. O tempo disponível para esta prova é de 03 (três) horas, 

com início às 14 horas e término às 17 horas. 

9. Você poderá deixar o local de prova somente após as 15 

horas. 

10. O caderno de PROVA NÃO poderá ser levado pelo candidato. 

11. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tempo, 

no caso de:  

 

a. Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do 

fiscal; 

b. Ausentar-se do local de provas antes de decorri-

da 1 ( uma) hora do início da PROVA; 

c. Ausentar-se da sala de provas levando CARTÃO-

RESPOSTA da Prova Objetiva e/ou caderno de 

PROVA; 

d. Ser surpreendido, durante a realização da PRO-

VA, em comunicação com outras pessoas ou uti-

lizando-se de livro ou qualquer material não 

permitido; 

e. Fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrô-

nico ou de comunicação, bem como protetores 

auriculares; 
f. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-

lhos, incorrendo em comportamento indevido; 
g. Não cumprir com o disposto no edital do Exame. 

 

1 .  2 .  3 .  4 .  5 .  6 .  7 .  8 .  9 .  1 0 .  

1 1 .  1 2 .  1 3 .  1 4 .  1 5 .  1 6 .  1 7 .  1 8 .  1 9 .  2 0 .  

2 1 .  2 2 .  2 3 .  2 4 .  2 5 .  2 6 .  2 7 .  2 8 .  2 9 .  3 0 .  

3 1 .  3 2 .  3 3 .  3 4 .  3 5 .  3 6 .  3 7 .  3 8 .  3 9 .  4 0 .  

4 1 .  4 2 .  4 3 .  4 4 .  4 5 .  4 6 .  4 7 .  4 8 .  4 9 .  5 0 .  

 

 

RESPOSTAS 

 
 

����------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1. Diante de um paciente portador de hipertensão resistente, em uso de Enalapril 20 mg de 12 em 12 horas, Anlodipino 
10 mg/dia e Clortalidona 25 mg por dia, a primeira droga a ser associada é: 

 
A) doxazosina. 
B) clonidina. 
C) reserpina. 
D) espironolactona. 
E) bisoprolol. 
 

2. Sobre a icterícia, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A icterícia pode ser detectada clinicamente quando níveis de bilirrubina sérica são superiores a 2 ml/dl.  
B) Quando há incapacidade hepática em captar a bilirrubina e fixá-la à proteína Y, temos uma icterícia à custa de bilir-

rubina direta. 
C) Em um paciente com icterícia, dor abdominal e febre, o diagnóstico mais provável é colecistite. 
D) A síndrome de Rotor gera uma icterícia à custa do aumento de bilirrubina indireta. 
E) A síndrome de Gilbert geralmente leva a uma icterícia com níveis de bilirrubina superiores a 10 mg/dl 
 

3. Você está atendendo uma paciente de 60 anos, hipertensa e diabética; ela pesa 72 kg e traz exames laboratoriais com 
uma creatinina de 1,7 mg/dl. Utilizando a equação de Cockcroft-Gault, o estágio da doença renal crônica dessa pacien-
te é: 

 
A) IIIa. 
B) II. 
C) IV. 
D) IIIb. 
E) V. 
 

4. Sobre as drogas utilizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) O Prasugrel está indicado na dose de 300 mg, seguida de 45 mg uma vez ao dia de manutenção, sendo que não deve 
ser indicado em idosos, nem em pacientes com menos de 60 kg, conforme comprovado pelo estudo TRITON-TIMI 32. 

B) Os nitratos estão indicados de rotina por reduzirem mortalidade a longo prazo. 
C) De modo geral, o Ticagrelor pode ser utilizado na dose de ataque de 180 mg, seguida de 90 mg de 12/12 horas de 

manutenção; seus benefícios em relação ao clopidogrel foram comprovados no estudo PLATO, demonstrando re-
dução de mortalidade por causas vasculares. 

D) O anticoagulante de escolha, caso disponível, é o Fondaparinux, especialmente nos pacientes com supra de ST 
que serão submetidos à intervenção coronariana, uma vez que essa droga esteve relacionada com uma menor in-
cidência de trombose de cateter-guia em relação aos outros anticoagulantes. 

E) O oxigênio suplementar é recomendado para todos os pacientes que se apresentem com dor torácica, independen-
te da saturação periférica de O2, uma vez que reduz a hipóxia do tecido miocárdico, reduzindo a área de necrose e 
a evolução para insuficiência cardíaca. 

 
5. De acordo com a V Diretriz Brasileira de Dislipidemia e Aterosclerose, considera-se portador de fator agravante de risco 

aquele indivíduo cuja mãe ou irmã apresentaram evento cardiovascular antes dos 
 

A) 65 anos. 
B) 50 anos. 
C) 60 anos. 
D) 55 anos. 
E) 45 anos. 
 

6. A respeito das infecções de pele e tecido celular subcutâneo, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A erisipela é caracterizada por uma intensa vermelhidão local e dor e geralmente é causada pelo Staphylococcus 
aureus, devendo ser tratada com Oxacilina. 

B) A fasciíte necrotizante pode ser causada por MRSA produtor da Leucocidina de Panton-Valentine. 
C) Na celulite, a cultura depois de aspirado por punção do tecido celular subcutâneo leva a uma positividade de apro-

ximadamente 80%. 
D) Na celulite, a bactéria geralmente atinge o tecido celular subcutâneo pela via hematogênica. 
E) A celulite causada por Staphylococcus aureus cursa com uma disseminação mais rápida, costuma ser difusa e leva 

mais à linfangite do que as causadas pelo Streptococcus pyogenes, que, por sua vez, costuma estar mais associa-
da à formação de abscesso e coleções purulentas. 
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7. Paciente de 70 anos, portador de hipertensão e diabetes, é admitido no pronto atendimento queixando-se de dispneia e 
febre há dois dias. No exame físico, encontra-se lucido e orientado, escala de coma de Glasgow de 15 pontos, com 
crepitações em base esquerda, com uma temperatura de 39 °C, pressão arterial de 110x70 mmHg, frequência cardíaca 
de 96 bpm e frequência respiratória de 24 ipm. Na radiografia de tórax, encontramos uma consolidação em base es-
querda, no hemograma apresenta leucocitose de 14000 com 20% de bastões. Demais exames: Creatinina: 1,4; Ureia 
78; Sódio: 138; Potássio: 4,5. A opção mais apropriada de antibiótico e sua posologia é: 

 
A) ertapenem 2 g de 8/8 horas. 
B) cefepime 2 g de 12/12 horas, associado à Claritromicina 500 mg ao dia. 
C) moxifloxacino 400 mg ao dia. 
D) ceftriaxona na dose de 2 g ao dia, associado à Clindamicina na dose de 300 mg de 8/8 horas. 
E) azitromicina 500 mg ao dia. 

 
8. A respeito do tratamento do doente crítico, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A droga vasoativa de escolha no tratamento do choque séptico é a Dopamina, na dose de 5 mcg/kg/min. 
B) Em casos de choque séptico refratário, devemos utilizar corticoide, preferencialmente hidrocortisona, na dose de 

500 mg/dia. 
C) Nos pacientes com expectativa de receber volume em excesso, idealmente, deveríamos utilizar solução com amido 

(hidroxietil amido) em associação aos cristaloides. 
D) No choque séptico, a transfusão de concentrado de hemácias está indicada para pacientes com valores de hemo-

globina inferiores a 10 g/dl. 
E) Nos pacientes portadores de Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), devemos otimizar a ventilação 

mecânica para um volume corrente de 6 ml/kg. 
 

9. A respeito do tratamento das pneumoconioses, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A síndrome de Caplan pode ocorrer na associação de pneumoconiose dos trabalhadores de minas de carvão e de 
artrite reumatoide com nódulos pulmonares. 

B) Calcificações nodulares com aspecto em casca de ovo sugerem asbestose. 
C) A bissinose está relacionada com o trabalho na indústria metalúrgica. 
D) A formação de placas pleurais é característica da beriliose. 
E) A asbestose é a pneumoconiose mais relacionada à formação de granulomas crônicos nos pulmões, de forma simi-

lar à sarcoidose. 
 

10. Sobre intoxicações exógenas e seus antídotos, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) O antídoto de escolha para intoxicação por opioides é o flumazenil. 
B) Na intoxicação por barbitúricos, devemos empregar naloxona. 
C) Nos pacientes com intoxicação por betabloqueadores, o uso de glucagon pode ser uma alternativa. 
D) O antídoto para intoxicação por tricíclicos é o haloperidol. 
E) Na intoxicação por carbamato, devemos utilizar bicarbonato de sódio.  

 
11. Durante um plantão, você é chamado para avaliar um paciente de 75 anos, portador de câncer de próstata com metás-

tases ósseas, que está comatoso na enfermaria de seu hospital. O paciente encontra-se com rebaixamento do nível de 
consciência, com escala de Coma do Glasgow de 7, com pupilas mióticas, sua frequência cardíaca é de 54 bpm, sua 
frequência respiratória de 8 ipm e sua pressão arterial de 90x60 mmHg. As pupilas do paciente encontram-se puntifor-
mes. A enfermeira informa que esse quadro iniciou logo após a aplicação das medicações noturnas do paciente. Verifi-
cando a prescrição para o paciente, a medicação mais provável de acordo com o quadro clínico descrito é: 

 
A) clonazepam. 
B) amitriptilina. 
C) haloperidol. 
D) escitalopram. 
E) morfina. 
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12. Uma paciente de 16 anos é admitida no pronto atendimento com queixa de palpitações. Refere que essa palpitação 
teve início súbito há 15 minutos. No momento encontra-se lúcida e orientada, sem outras queixas, com pressão arterial 
de 110x70 mmHg, com FC de 180 bpm, eupneica, com ausculta pulmonar sem ruídos adventícios. No monitor, você 
verifica o traçado abaixo. A melhor conduta inicial para essa paciente é: 

 

 
 

A) adenosina na dose de 18 mg, via intravenosa em bolus. 
B) cardioversão elétrica sincronizada imediatamente. 
C) realizar manobra vagal. 
D) adenosina na dose de 6 mcg/kg, correndo em 1 hora. 
E) propafenona 600 mg. 
 

13. Sobre as causas de plaquetopenia, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Pode ocorrer pseudoplaquetopenia por adesão das plaquetas ao tubo de coleta; nesse caso, devemos realizar a 

coleta em frasco com EDTA para evitar esse fenômeno. 
B) Púrpura de Henoch-Schönlein é uma causa de plaquetopenia. 
C) O tratamento da púrpura trombocitopênica trombótica se dá com uso de altas doses de corticoide e transfusão de 

plaquetas. 
D) A causa mais frequente de plaquetopenia em paciente previamente hígido é a doença de von Willebrand. 
E) A trombocitopenia induzida por heparina raramente é associada a sangramentos, mas pode estar relacionada a fe-

nômenos trombóticos. 
 

14. A respeito das anemias, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A talassemia cursa com anemia macrocítica, exceto na sua forma Major, quando se apresenta como microcítica. 
B) A anemia megaloblástica por deficiência de vitamina B12 ocorre nas pessoas que ingerem alimentos apenas de 

origem animal. 
C) A anemia megaloblástica por deficiência de ácido fólico não se manifesta com sintomas neurológicos. 
D) Anemia falciforme, em indivíduos adultos, geralmente cursa com quadro de esplenomegalia. 
E) A presença de corpúsculos de Howell-Jolly no sangue periférico é patognomônico para deficiência de G6PD. 

 
15. Sobre as reações transfusionais, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) A doença do enxerto versus hospedeiro é mais comum em algumas situações, como transfusão intrauterina, paci-
entes imunossuprimidos ou quando o doador possui parentesco com o receptor, e pode ser prevenida por meio da 
irradiação do hemocomponente.  

B) Hipocalcemia sintomática pode ocorrer em decorrência do uso de citrato nos hemocomponentes. 
C) A reação urticariforme pode ocorrer, devendo ser tratada com anti-histamínicos. Nos pacientes com histórico prévio 

desse tipo de reação, devemos prescrever o anti-histamínico profilático. 
D) Nos pacientes com histórico de reações alérgicas graves em transfusões prévias, devemos, além de realizar o pre-

paro com medicamentos, solicitar que os hemocomponentes celulares sejam lavados, a fim de retirar o máximo 
possível do plasma residual. 

E) A TRALI (Transfusion-related acute lung injury) é a congestão pulmonar induzida pela transfusão, por sobrecarga 
de volume. Seu tratamento deve ser realizado utilizando diurético e vasodilatadores (caso a pressão do paciente 
permita). 
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16. Diversas síndromes neoplásicas já tiveram sua etiologia relacionada a algum gene. Sobre esse tema, assinale a alter-
nativa CORRETA. 

 
A) A doença de von Hippel-Lindau está associada ao oncogene VHL e cursa com tumores no trato gastrointestinal 

(adenocarcinoma de jejuno) e glioblastoma multiforme. 
B) O oncogene RET está relacionado ao carcinoma medular de tireoide, que é um dos componentes da síndrome da 

Neoplasia Endócrina Múltipla 2 (NEM2).  
C) O oncogene relacionado à polipose juvenil é o BRCA 1 e 2, que está envolvido também na síndrome de Cowden. 
D) A neoplasia Endócrina Múltipla do Tipo 1 é composta por feocromocitoma, carcinoma medular de tireoide e adeno-

carcinoma de ovário. 
E) A síndrome de Lynch está relacionada aos cânceres gastroesofágicos e é determinada por um único gene, o onco-

gene LYN. 
 

17. Paciente de 75 anos, em tratamento para câncer de mama, procura o pronto atendimento referindo dor lombar intensa, 
com início há algumas horas, acompanhada de redução da sensibilidade em membros inferiores. Ao exame clínico, a 
paciente encontra-se com sinais vitais estáveis, com força grau IV em membros inferiores e V em membros superiores. 
A sensibilidade estava reduzida em membros inferiores e normal nos membros superiores, os reflexos aquileu e patelar 
ausentes bilateralmente. A conduta mais adequada é: 

 
A) iniciar analgesia e solicitar um exame de imagem, preferencialmente uma RNM, após o exame; caso seja confir-

mada compressão medular, iniciar dexametasona na dose de 6 mg a cada 6 horas e considerar cirurgia ou radiote-
rapia, para casos selecionados. 

B) iniciar analgesia dexametasona na dose de 10 mg ao dia e, em seguida, solicitar um exame de imagem, preferen-
cialmente uma tomografia. Caso o exame seja positivo, indicar cirurgia. 

C) iniciar analgesia e dexametasona na dose de 6 mg a cada 6 horas imediatamente; em seguida, solicitar um exame 
de imagem, preferencialmente uma Ressonância Nuclear Magnética (RNM). Caso o exame demonstre compressão 
medular, considerar início de radioterapia ou cirurgia descompressiva, em casos específicos. 

D) iniciar analgesia e solicitar uma tomografia de coluna; caso algum dos exames esteja alterado, iniciar dexametaso-
na na dose de 10 mg ao dia e considerar radioterapia. 

E) iniciar analgesia e solicitar um exame de imagem, preferencialmente uma RNM, após o exame; caso seja confir-
mada compressão medular, iniciar dexametasona na dose de 10 mg ao dia; se não houver resposta clínica após 24 
horas, entrar em contato com serviço de neurocirurgia ou considerar radioterapia. 
 

18. Sobre as emergências oncológicas, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A Síndrome da Lise Tumoral é causada pela rápida destruição de múltiplas células neoplásicas e cursa com hiper-
calemia, hipercalcemia e hiperfosfatemia. 

B) Diante do diagnóstico de tiflite neutropênica (enterocolite neutropênica), o tratamento cirúrgico se impõe imediata-
mente.  

C) A causa maligna mais comum de síndrome da veia cava superior é o linfoma de Hodgkin. 
D) No tratamento da neutropenia febril, devemos iniciar com antibioticoterapia de amplo espectro, com cobertura para 

gram-positivos, gram-negativos e anaeróbios, no entanto, a vancomicina deve ser acrescentada apenas em casos 
selecionados. 

E) Um importante diagnóstico diferencial de síndrome da veia cava superior compressiva é a trombose desse vaso re-
lacionada ao implante de cateter venoso central de longa permanência. Por essa razão, os pacientes portadores 
desse tipo de cateter devem receber anticoagulação profilática enquanto estiverem em quimioterapia. 
 

19. Sobre a síndrome nefrótica, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) A síndrome nefrótica por nefropatia membranosa está relacionada à malignidade e a doenças infecciosas. 
B) A apresentação clássica da síndrome nefrótica inclui hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, proteinúria maciça, hiper-

tensão arterial e edema. 
C) A dislipidemia da síndrome nefrótica deve ser tratada apenas em níveis extremos, pois não está relacionada a maior ris-

co cardiovascular. 
D) A infecção por HIV pode cursar com síndrome nefrótica por glomeruloesclerose focal e segmentar. 
E) A deposição de cadeias leves de imunoglobulinas nos rins pode cursar com proteinúria intensa. 
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20. Paciente portadora de diabetes tipo 1 dá entrada no pronto atendimento com confusão mental, com 10 pontos na esca-
la de coma de Glasgow, frequência respiratória de 40 ipm, frequência cardíaca de 110 bpm e temperatura de 37 graus 
e hálito cetônico, com mucosas muito secas, sem alterações na ausculta cardíaca ou pulmonar. Os familiares relatam 
que ela parou de utilizar a medicação prescrita e hoje esteve em uma festa com os amigos, quando chegou em casa foi 
diversas vezes ao banheiro, começou a ter dores abdominais e passou a apresentar confusão mental. Você solicita a 
realização de uma glicemia capilar, que revela um valor de 450. A conduta mais adequada é: 

 
A) Iniciar hidratação e insulina subcutânea imediatamente, em seguida, solicitar exames laboratoriais. 
B) Iniciar hidratação com solução cristaloide imediatamente, solicitar exames laboratoriais, incluindo gasometria arte-

rial e potássio. Conforme o resultado dos exames, iniciar insulina via intravenosa. 
C) Iniciar hidratação com solução cristaloide e reposição empírica de bicarbonato, em seguida, solicitar exames, inclu-

indo gasometria e potássio. Conforme o resultado dos exames, iniciar insulina via subcutânea. 
D) Iniciar insulina via intravenosa associada à hidratação com solução cristaloide, e então solicitar exames, incluindo 

potássio e gasometria arterial. Conforme o resultado dos exames, aplicar salina hipertônica. 
E) Iniciar insulina via intravenosa associada e então solicitar exames, incluindo potássio e gasometria arterial. Con-

forme o resultado dos exames, iniciar hidratação com cristaloides. 
 

21. Das vasculites a seguir, a que se apresenta com sintomas relacionados ao sistema vestibulococlear é: 
 

A) síndrome de Cogan. 
B) granulomatose de Wegner. 
C) doença de Behçet. 
D) polearterite nodosa. 
E) arterite de células gigantes. 
 

22. A manifestação clínica da febre reumática que costuma ocorrer isoladamente, ou seja, sem as outras manifestações da 
doença, sendo mais comum em mulheres e podendo ocorrer muito tempo depois da infecção estreptocócica é: 

 
A) nódulos subcutâneos. 
B) coreia de Sydenham. 
C) eritema marginado. 
D) dor articular. 
E) febre. 
 

23. Sobre a artrite reumatoide, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) O anticorpo anti-CCP, além de ser útil no diagnóstico, possui um valor prognóstico na artrite reumatoide. 
B) A artrite reumatoide se manifesta como uma artrite de pequenas articulações e assimétrica. 
C) Apesar de ser geneticamente determinada, a artrite reumatoide tem incidência similar em diferentes grupos popu-

lacionais, acometendo na mesma proporção pessoas de ambos os sexos e de diferentes etnias. 
D) A infecção por complicação relacionada ao tratamento é a principal causa de óbito em pacientes portadores de ar-

trite reumatoide. 
E) O imunobiológico de escolha para o tratamento da artrite reumatoide é o rituximab. 
 

24. Qual dos marcadores a seguir está intimamente relacionado ao diagnóstico de espondilite anquilosante? 
 

A) HLA B23. 
B) HLA DR4. 
C) Fator reumatoide. 
D) HLA B27. 
E) FAN. 
 

25. Sobre a semiologia nas valvopatias, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) O pulso característico da estenose mitral é o pulso denominado parvus et tardus. 
B) O sopro da insuficiência mitral é um sopro protomesodiastólico com reforço pré-sistólico. 
C) O pulso característico da insuficiência aórtica é denominado pulso de Corrigan ou pulso em martelo d’agua. 
D) O sopro da estenose aórtica é intensificado pela manobra de valsalva. 
E) O sopro estenose aórtica costuma irradiar para a axila. 
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26. Sobre o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, assinale a alternativa que apresenta os seus critérios diagnósti-
cos (Critérios de Roma III). 

 
A) Paciente com dor ou desconforto abdominal por pelo menos 10 dias por mês, nos últimos dois meses, acompa-

nhado de duas das seguintes características: melhora com a evacuação, aumento de flatos, alteração na frequên-
cia das evacuações. 

B) Paciente com dor ou desconforto abdominal por pelo menos três dias por mês, nos últimos três meses, acompa-
nhado das seguintes características: melhora com a evacuação, alteração na consistência das fezes, alteração na 
frequência das evacuações, aumento de flatos e sintomas vasomotores. 

C) Paciente com dor ou desconforto abdominal por pelo menos três dias por mês, nos últimos três meses, e exame 
endoscópico normal.  

D) Paciente com dor ou desconforto abdominal por pelo menos 10 dias por mês, nos últimos dois meses, acompa-
nhado das seguintes características: melhora com a evacuação, alteração na consistência das fezes, alteração na 
frequência das evacuações, aumento de flatos e sintomas vasomotores. 

E) Paciente com dor ou desconforto abdominal por pelo menos três dias por mês, nos últimos três meses, acompa-
nhado de duas das seguintes características: melhora com a evacuação, alteração na consistência das fezes, alte-
ração na frequência das evacuações. 
 

27. Sobre as doenças inflamatórias intestinais, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) O acometimento da doença de Crohn é contínuo no exame endoscópico. 
B) A retocolite ulcerativa costuma fazer mais obstrução intestinal alta do que a doença de Crohn. 
C) A presença de granulomas na biópsia intestinal é compatível com a doença de Crohn. 
D) A retocolite ulcerativa está relacionada à formação de fístulas. 
E) A resposta ao tratamento com antibióticos é melhor na retocolite ulcerativa. 
 

28. Sobre o tratamento da encefalopatia hepática, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) O objetivo da terapia laxativa é que o paciente evacue em torno de 2-3 vezes ao dia, com fezes amolecidas. 
B) Em casos excepcionais, podemos utilizar antibióticos, como a neomicina e o metronidazol. 
C) A restrição proteica não é mais recomendada, no entanto, a troca de proteínas de origem animal por proteínas de 

origem vegetal pode ser útil no tratamento da encefalopatia hepática. 
D) A desidratação e alguns distúrbios hidroeletrolíticos podem causar encefalopatia; por essa razão, quando presen-

tes, devem ser corrigidos prontamente. 
E) A lactulona deve ser utilizada, por reduzir o tempo de contato das bactérias intestinais com o bolo fecal e por alcali-

nizar o pH da luz colônica, reduzindo a formação de amônia. 
 

29. Diante de um paciente com o seguinte perfil sorológico para hepatites: 
 
       Anti-HBS positivo 
       HBSag negativo 
       Anti-HBC total positivo 
       Anti-HBE negativo 
       Anti-HAV IgG positivo 
       Anti-HAV IgM negativo 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) O paciente teve contato com hepatite B, mas foi curado, e é portador de hepatite A crônica. 
B) O paciente teve contato prévio com o vírus da hepatite B e está imunizado, bem como está imunizado para hepatite A. 
C) O paciente foi vacinado para hepatite B e teve contato prévio com o vírus da hepatite A. 
D) O paciente foi vacinado para hepatite A e B. 
E) O paciente é portador de hepatite B crônica e foi vacinado para hepatite A. 

 
30. Sobre a pancreatite aguda, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Os pacientes com quadro grave devem receber nutrição parenteral total a partir do terceiro dia de internamento, 
pois essa estratégia mostrou-se mais segura do que o uso de dieta via enteral. 
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B) O uso de antibióticos profiláticos não é recomendado para casos leves e moderados, mas, nos casos em que há 
necrose pancreática, devem ser empregados de rotina, uma vez que estão relacionados a um menor tempo de in-
ternamento. 

C) Em torno de 60% das coleções peripancreáticas persistem por mais de seis semanas, formando pseudocistos, e, 
por essa razão, devem ser abordadas precocemente. 

D) Algumas drogas utilizadas no tratamento do HIV podem estar relacionadas ao desenvolvimento de pancreatite, es-
pecialmente o tenofovir, o abacavir e, em menor proporção, o efavirenz. 

E) Até 25% dos pacientes podem apresentar recorrência após o primeiro episódio de pancreatite; nesse caso, deve-
mos investigar outras causas, como uso de medicamentos, presença de microlitíase, alterações anatômicas, entre 
outras. 
 

31. Das seguintes situações, a que NÃO está relacionada a uma maior incidência de nefrolitíase é: 
 

A) hiperoxalúria. 
B) dieta rica em sódio. 
C) níveis elevados de citrato urinário. 
D) baixo volume urinário. 
E) cistinúria. 
 

32. Sobre a insuficiência renal aguda, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A nefropatia por contraste geralmente leva a uma elevação de creatinina 24-48 horas após a exposição e tem reso-
lução em até sete dias, na maioria dos casos. 

B) Diante de um paciente internado em UTI que desenvolva anúria completa subitamente, devemos etiologia pré-
renal. 

C) A presença de proteinúria exclui a etiologia isquêmica para a insuficiência renal aguda, uma vez que ela é causada 
por lesões tubulares. 

D) Cilindros urinários granulares e amarronzados sugerem etiologia pós-renal para a insuficiência renal aguda. 
E) A nefropatia por anfotericina B é idiossincrática, e nela encontramos hipercalcemia, hipermagnesemia, oligúria e 

acidose com ânion gap elevado. 
 

33. Sobre o tema “cefaleias”, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A fotofobia em um paciente com cefaleia e náuseas é patognomônico de migrânea. 
B) A presença de cefaleia em região temporal sugere arterite temporal, que pode ser diagnosticada por meio de um 

FAN positivo com valores baixos de VHS. 
C) A cefaleia tensional costuma durar até quatro horas. 
D) A hemicrania paroxística costuma apresentar-se com dor unilateral que se estende por diversas horas. 
E) Uma cefaleia intensa e de início súbito, acompanhada de rigidez de nuca, mas sem febre, sugere hemorragia suba-

racnoidea. 
 

34. Assinale a alternativa que corresponde à semiologia do derrame pleural. 
 

A) Murmúrio vesicular reduzido, macicez à percussão, redução do frêmito toracovocal, presença de pectorilóquia fônica. 
B) Murmúrio vesicular reduzido, macicez a percussão, aumento do frêmito toracovocal, presença de perctoriloquia afona. 
C) Murmúrio vesicular aumentado, macicez à percussão, redução do frêmito toracovocal, presença de egofonia. 
D) Murmúrio vesicular reduzido, macicez à percussão, redução do frêmito toracovocal, presença de egofonia. 
E) Murmúrio vesicular reduzido, hipertimpanismo à percussão, aumento do frêmito toracovocal, presença de egofonia. 

 
35. Sobre as complicações da úlcera péptica, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) O sangramento é a segunda complicação mais comum, ficando atrás da perfuração, e é mais comum em indiví-
duos mais jovens. 

B) A obstrução é a complicação mais rara, geralmente ocorre pela inflamação e edema em torno da úlcera; esse pro-
cesso pode ter resolução espontânea com a redução da atividade da úlcera, na fase de cura.  

C) O sangramento ocorre apenas em indivíduos com sintomas prévios, como dispepsia ou plenitude pós-prandial. 
D) A perfuração é a complicação que possui um melhor prognóstico. 
E) Na fase aguda do sangramento de origem ulcerosa, o paciente deve receber terapia com inibidores H2 em altas 

doses, associado a sucralfato. 
 



 

            Residência Médica  – ISCMC/HUC/HMSB 
Pág. 10/14 

 

 

36. Um paciente portador de asma em tratamento com corticoide inalatório em dose baixa, associado a formoterol, mais 
salbutamol de resgate quando necessário. Ele apresenta-se com sintomas diurnos três vezes por semana, com sinto-
mas noturnos duas vezes por semana, mas sem limitação às suas atividades normais, utilizando medicação de resgate 
uma vez por semana e com um VEF1 de 90% do valor previsto. Quanto ao controle clínico da doença, esse paciente 
poderia ser classificado como: 

 
A) asma parcialmente controlada. 
B) asma controlada. 
C) asma grave. 
D) asma não controlada. 
E) asma persistente. 
 

37. Um paciente portador de asma em tratamento com budesonida 100 µg duas vezes ao dia, associado a formoterol 6 µg, mais 
salbutamol de resgate quando necessário. Ele apresenta-se com sintomas diurnos três vezes por semana, com sintomas no-
turnos duas vezes por semana, mas sem limitação as suas atividades normais, utilizando medicação de resgate uma vez por 
semana e com um VEF1 de 90% do valor previsto. A conduta mais adequada para esse paciente é: 

 
A) manter as medicações. 
B) associar corticoide via oral, na menor dose possível. 
C) associar antileucotrienos. 
D) aumentar a dose do corticoide inalatório. 
E) associar droga anticolinérgica. 
 

38. Está contraindicado o uso de trombolíticos no acidente vascular encefálico de etiologia isquêmica no paciente 
 

A) com glicemia capilar de 210 mg/dl. 
B) que sofreu trauma cranioencefálico grave há 70 dias. 
C) com pressão arterial de 165x100 mmHg. 
D) com histórico de infarto agudo do miocárdio há dois anos. 
E) em uso de varfarina com RNI de 1,2. 
 

39. Assinale a alternativa que contém doenças que fazem parte da síndrome poliglandular autoimune do tipo 2. 
 
A) Diabetes mellitus tipo 1, doença de Addison, tireoidite autoimune. 
B) Hipocortisolismo central, diabetes mellitus tipo 2, doença de Hashimoto. 
C) Hipogonadismo hipergonadotrófico, hipoparatireoidismo, doença de Addison. 
D) Doença de Addison, hipoparatireoidismo, candidíase mucocutânea. 
E) Doença de Hashimoto, diabetes insipidus central, doença de Addison. 

 
40. Sobre os medicamentos utilizados no tratamento do diabetes mellitus do tipo 2, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A empagliflozina age no túbulo contorcido distal, reduzindo a absorção de glicose, e está relacionada à redução de 
peso, da pressão arterial e a uma melhora do perfil lipídico. 

B) A pioglitazona age como um sensibilizador de insulina e há evidências de que ela atue reduzindo o espessamento 
intimal carotídeo e reduzindo a gordura hepática. 

C) A linagliptina age como um análogo do GLP-1, tem como efeito associado a redução da massa de células betapan-
creáticas e do peso corporal. 

D) A exenatida tem como benefícios a redução do peso corporal e a sua posologia fácil, podendo ser tomada via oral 
uma vez ao dia, no horário da principal refeição. 

E) A clorpropamida tem como vantagem o menor risco de hipoglicemia, no entanto, seu efeito sobre o risco cardio-
vascular é incerto, sendo que a redução à prevenção da retinopatia é o único desfecho favorável encontrado em 
grandes trials até o momento. 

 
41. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao Código de Ética Médica. 
 

A) É permitido ao médico explorar o trabalho de outro médico, desde que na condição de gestor de instituições pres-
tadoras de serviços médicos. 

B) É vedada ao médico a cobrança de complementação de honorários em qualquer situação. 
C) É permitido ao médico participar de anúncios de empresas comerciais, qualquer que seja sua natureza, desde que 

expondo a sua profissão de médico e o seu número de registro profissional. 
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D) É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, exceto se 
for arrolado como testemunha processual ou se o fato seja de conhecimento público. 

E) Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, sem 
empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade 
expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal. 

 
42. Sobre a hipoglicemia, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Podemos diferenciar a causa da hipoglicemia entre o uso de insulina exógena ou ingestão de um secretagogo por 
meio da dosagem do peptídeo C. Caso a etiologia seja por uso de um secretagogo de insulina, os níveis de peptí-
deo C estarão reduzidos. 

B) A leucocitose pode induzir resultados falsamente elevados de glicemia, dificultando o diagnóstico de hipoglicemia 
em pacientes portadores de leucemia. 

C) A síndrome de Cushing cursa com hipoglicemia de repetição. 
D) Pode ser diagnosticada pela tríade de Whipple, que consiste em: 1) Sintomas de hipoglicemia; 2) Dosagem baixa 

de glicose sérica; 3) Melhora dos sintomas com aplicação de glicose. 
E) Diante de uma situação de níveis reduzidos de glicose no sangue, os primeiros hormônios a serem liberados para 

proteger contra uma hipoglicemia mais grave são o GH e o cortisol. 
 

43. Paciente de 54 anos procura ajuda médica por estar há oito dias com redução de força em membros inferiores. Ele 
relata que esses sintomas surgiram alguns dias após ter apresentado um quadro diarreico autolimitado, que iniciaram 
nos pés e, após três dias, a redução de força atingia até os músculos proximais da perna e agora acomete também as 
coxas. No exame físico você percebe uma redução de força motora bilateral em membros inferiores, com arreflexia, 
mas sem alterações na sensibilidade. Sua principal hipótese diagnóstica e exame complementar ideal para confirmar a 
suspeita são: 

 
A) Síndrome de Guillain-Barré e punção lombar para análise do líquor. 
B) Síndrome de Guillain-Barré e ressonância nuclear magnética de neuroeixo. 
C) Síndrome de Guillain-Barré e eletroneuromiografia. 
D) Síndrome de Miller-Fisher e punção lombar para análise do líquor. 
E) Poliomielite e ressonância nuclear magnética de neuroeixo. 
 

44. Sobre as demências, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Pessoas que sofrem trauma repetido na cabeça podem desenvolver demência, sendo comum em pugilistas. 
B) Algumas doenças psiquiátricas, como ansiedade e depressão, podem mimetizar a demência, em um quadro co-

nhecido como “pseudodemência”. 
C) Alguns medicamentos também podem mimetizar a demência, especialmente alguns opioides e benzodiazepínicos; 

nesse caso, a sua suspensão pode levar a uma certa melhora do quadro. 
D) A pelagra consiste na deficiência de tiamina e pode levar à demência associada à dermatite e à diarreia. 
E) Neurossífilis foi uma causa comum de demência no passado; hoje, é uma condição possível, mas rara. 
 

45. Diante de um paciente com hipertensão intracraniana grave, os alvos desejados de pressão de perfusão cerebral e de 
pressão intracraniana são, respectivamente: 

 
A) > 45 mmHg e < 25 mmHg 
B) < 45 mmHg e > 20 mmHg. 
C) > 60 mmHg e > 25 mmHg. 
D) < 60 mmHg e < 20 mmHg. 
E) > 60 mmHg e < 20 mmHg. 

 
46. A medida que NÃO deve ser empregada no tratamento da hipertensão intracraniana é: 
 

A) terapia osmolar com manitol. 
B) sedação com opioides, diazepínicos ou mesmo propofol. 
C) drenagem de líquor por ventriculostomia. 
D) hipoventilação permissiva, com um PCO2 entre 45-50 mmHg. 
E) hipotermia e craniotomia descompressiva, nos casos refratários. 
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47. Assinale a alternativa com o paciente que possui indicação absoluta de terapia de ressincronização cardíaca. 
 

A) Paciente de 25 anos, portador de displasia arritmogênica de ventrículo direito, atualmente em classe funcional I, 
mas com histórico de morte súbita abortada por fibrilação ventricular. Atualmente em uso de amiodarona 200 
mg/dia e nos exames complementares apresenta fração de ejeção de 55% e Holter com alta densidade de arritmi-
as ventriculares. 

B) Paciente de 58 anos, portador de miocardiopatia dilatada, atualmente em classe funcional III, com terapia clínica 
otimizada, em uso de enalapril 20 mg de 12/12 horas, bisoprolol 10 mg/dia e espironolactona 25mg/ dia, digoxina 
0,25 mg/d e furosemida 40 mg três vezes ao dia. Em seus exames complementares, apresenta um ecocardiogra-
ma com fração de ejeção de 32% e um eletrocardiograma com QRS de 155 ms, com padrão de bloqueio de ramo 
esquerdo.  

C) Paciente de 60 anos, portador de miocardiopatia isquêmica, já revascularizado, atualmente em classe funcional II, 
em uso de succinato de metoprolol 100 mg/dia, enalapril 20 mg 12/12 horas e mononitrato de isossorbida 20 mg 
três vezes ao dia. Apresenta-se com um ecocardiograma com fração de ejeção de 40%, com hipocinesia em pare-
de anterior, com eletrocardiograma demonstrando área eletricamente inativa em parede anterior; no Holter, apre-
senta episódios de taquicardia ventricular sustentada.  

D) Paciente de 55 anos, portador de dislipidemia, que dá entrada no pronto atendimento com dor precordial e bradi-
cardia. Recebe o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, seu eletrocardiograma revela o ritmo de bloqueio atri-
oventricular total. 

E) Paciente de 32 anos, atleta, com diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica, apresenta histórico de morte súbita na 
família, atualmente assintomático. 

 
48. Sobre as dermatites, assinale a alternativa CORRETA. 
  

A) Na dermatite atópica, uma alternativa ao uso de corticoides pode ser o tacrolimo tópico. 
B) A dermatite de contato por irritante primário ocorre devido a uma resposta imune contra os desmossomos; essa 

resposta é mediada via linfócitos T. 
C) A dermatite de estase é mais comum nos membros inferiores de pacientes portadores de insuficiência arterial crô-

nica. 
D) Alguns sinais clínicos sugerem a presença de dermatite seborreica, como a prega de Dennie-Morgan e a palidez 

perioral. 
E) O eczema numular é uma condição mais comum em mulheres jovens e apresenta-se com lesões cutâneas de for-

ma arredondada ou ovalada e a sua presença está intimamente relacionada a imunodeficiências congênitas. 
 

49. Sobre o tratamento das doenças mentais, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) O uso de mirtazapina está indicado para aqueles pacientes que se apresentam muito sonolentos, uma vez que um 
efeito colateral dessa medicação é a insônia. 

B) A medida mais eficaz em induzir a remissão e prevenir recorrências de episódios depressivos é o uso de medica-
mentos, mas a psicoterapia pode ser útil como terapia complementar. 

C) O tratamento mais eficaz para o transtorno de ansiedade generalizado é o uso de benzodiazepínicos em baixas 
doses, por longos períodos (meses a anos). 

D) A droga com melhores resultados no tratamento da esquizofrenia é a agomelatina, no entanto, seu alto custo invia-
biliza seu uso rotineiro. 

E) Na síndrome de Munchausen e em outros transtornos somatiformes, a melhor estratégia terapêutica é a confronta-
ção direta do paciente sobre a origem dos seus sintomas. 

 
50. Sobre o quadro clínico da leptospirose, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A insuficiência renal da leptospirose manifesta-se com hipercalemia precoce. 
B) A maior parte dos pacientes desenvolve icterícia em algum momento do curso da doença. 
C) A presença da reação de Jarisch-Hexheimer pode acontecer alguns dias após o início do tratamento e é um mar-

cador de resistência bacteriana, indicando a troca de classe de antimicrobiano utilizada. 
D) Profissionais que irão se expor a ambiente de risco para leptospirose podem fazer uso de doxicilina profilática, na 

dose de 200 mg por semana. 
E) O antibiótico de escolha para o tratamento da leptospirose são as quinolonas. 
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