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1.  Quando se obtém anamnese de uma queixa de dor, 

os termos técnicos que devem ser considerados 
sobre a história clínica são bem estabelecidos.  
Correlacione o termo com sua definição. 

 
(  ) Alodínia        I. Síndrome dolorosa 

caracterizada por uma reação 
dolorosa excessiva e 
retardada após um estímulo 
repetitivo.  

 
(  ) Causalgia      II. Sensibilidade diminuída à 

estimulação nociva. 
 

(  ) Hiperpatia      III. Sensação anormal 
desagradável, espontânea ou 
não. 

 
(  ) Disestesia      IV. Síndrome de dor queimante, 

que persiste após lesão 
nervosa traumática. 

 
( ) Hipoestesia    V. Dor que surge como resultado 

de estimulação não nociva da 
pele, mas que pode provocar 
dor nos locais de dor referida. 

 
Marque a alternativa que apresenta a ordem 
CORRETA:  

 
A) I, II, III, IV, V 
B) V, IV, III, II, I 
C) V, IV, I, III, II 
D) I, III, II, V, IV 
E) II, I, V, IV, III 

 
2.  Ao exame físico, paciente é registrado com 82 kg de 

peso e altura de 168 cm. Considerando o IMC, 
podemos afirmar que é um paciente portador de: 

 
A) Sobrepeso. 
B) Obesidade. 
C) IMC normal. 
D) Baixo peso. 
E) Obesidade mórbida. 

 
3.  QUESTÃO ANULADA 

Considerando esses valores e utilizando a fórmula de 
Friedewald, pergunta-se: qual o valor do LDL-
colesterol desse paciente? 

 
A) 225 mg/dL 
B) 210 mg/dL 
C) 205 mg/dL 
D) 47 mg/dL 
E) 62 mg/dL 
 

4.  A desidratação pode ser classificada como isotônica 
(perda de água proporcionalmente igual a de sal), 
Hipertônica (perda de água proporcionalmente maior 
que à de sal) e hipotônica (perda de água 
proporcionalmente menor que à de sal). 
Considerando essa classificação, preencha as 

lacunas e marque a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA. 

 
Na desidratação isotônica a pele está com a cor 
........... e a textura .............; na desidratação 
hipertônica encontramos uma pele de cor ............. e 
a textura .............; e, por fim, na desidratação 
hipotônica a pele vai se encontrar de cor ........... e a 
textura .............. 

 
A) Acinzentada e viscosa; pálida e engrossada; 

pálida e seca. 
B) Pálida e engrossada; acinzentada e viscosa; 

pálida e seca. 
C) Pálida e viscosa; acinzentada e seca; pálida e 

engrossada. 
D) Acinzentada e engrossada; pálida e seca; pálida 

e viscosa.   
E) Pálida e seca; pálida e engrossada; acinzentada 

e viscosa. 
 
5.  Sobre as lesões infecciosas cutâneas, é CORRETO 

afirmar que: 
 

A) Foliculite é uma infecção estafilocócica aguda do 
folículo piloso e glândula cebácea anexa; inicia-
se como nódulo profundo com eritema e evolui 
para abscesso. 

B) Forúnculo é uma piodermite do folículo piloso. 
C) Ectima é a presença de dois ou mais forúnculos 

no mesmo local. 
D) Antraz é semelhante ao impetigo;  acomete mais 

profundamente a pele, embora, quando se 
rompe, deixa uma úlcera superficial. 

E) Impetigo é uma piodermite com uma pápula 
eritematosa e progride para vesículas-pápulas 
até formar bolha, com produção purulenta que 
evolui para crosta, causada por estafilococos ou 
estreptococos. 

 
6.  A expressão “Febre de Origem Indeterminada” 

corresponde a um período de tempo em que o 
paciente apresenta a temperatura corpórea acima de 
38°C, em várias ocasiões, sem que um diagnóstico 
tenha sido feito. Qual o período mínimo de tempo da 
evolução da queixa para que se caracterize o 
diagnóstico? 

 
A) 10 dias. 
B) 14 dias. 
C) 5 dias. 
D) 7 dias. 
E) 30 dias.  

 
7.  Com relação à composição corporal das pessoas e 

sua evolução ao longo do processo normal de 
envelhecimento, quando se compara uma pessoa de 
mesmo sexo com 25 anos e com 75 anos de idade, é 
CORRETO afirmar: 

 
A) A massa de gordura aumenta. 
B) A massa tecidual magra aumenta. 
C) A massa óssea aumenta. 
D) A água extracelular diminui. 
E) A água intracelular aumenta. 
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8.  Em conformidade com a Classificação da Sociedade 

Internacional de Oftalmologia, que é feita de modo 
semelhante à classificação de Jerome Gans, por 
meio da avaliação de dois componentes, 
estabelecendo-se graus de acometimento para cada 
componente, e considerando as alterações 
arterioloescleróticas (A) e alterações hipertensivas 
(H), afirma-se CORRETAMENTE que:  

 
A) A II – diz respeito a reflexo dorsal mais intenso, 

arteríolas cor de cobre, ”esmagamento” das veias 
nos cruzamentos. 

B) A II - diz respeito a discreto aumento do reflexo 
arteriolar com alterações mínimas nos 
cruzamentos arteriovenosos. 

C)  H I - diz respeito a maior redução do diâmetro 
arterial, tornando a relação arteriovenosa de 1:3. 
Apresenta irregularidade arteriolar com 
constricções focais.  

D) H IV - diz respeito à relação arteriovenosa 1:4. 
Apresenta constricções arteriolares de até 1/3 do 
calibre do segmento proximal. 

E) A III- diz respeito à obliteração arteriolar e 
venular.  

 
9.  Nas síndromes pulmonares e pleurais, referentes ao 

frêmito toracovocal (FTV), à palpação, o achado é: 
 

A) Na atelectasia, o esperado é um FTV aumentado. 
B) Na pleurite aguda, o esperado é um FTV 

aumentado. 
C) No derrame pleural, o esperado é um FTV 

aumentado. 
D) Na consolidação pulmonar, o esperado é um FTV 

aumentado. 
E) No pneumotórax, o esperado é um FTV 

aumentado. 
 
10.  No exame clínico cardiológico, a ausculta cardíaca 

tem um papel fundamental. Dado esse contexto, 
pergunta-se: diante de um sopro cardíaco, como 
afirmar que se trata de uma provável estenose 
mitral?  

 
Assinale a alternativa que melhor descreve as 
características do sopro de estenose mitral: 

 
A) Sopro sistólico, no foco mitral, seguido de um 

ruflar pré-diastólico intenso, melhor audível com 
paciente sentado e inclinado para frente. 

B) Sopro protodiastólico contínuo, irradiado para o 
pescoço, melhor audível no foco mitral com o 
paciente em decúbito lateral esquerdo. 

C) Sopro diastólico com reforço pré-sistólico, melhor 
audível em decúbito lateral esquerdo no foco 
mitral. 

D) Sopro em diamante protomeso diastólico, no foco 
mitral, irradiado para o pescoço, que engloba a 
segunda bulha, que está hipofonética. 

E) Sopro telediastólico com irradiação para a 
fúrcula, melhor audível com a campânula do 
estetoscópio com o paciente sentado e inclinado 
para frente foco mitral. 
 

11.  Um paciente, portador de arteriopatia aterosclerótica 
grave, retorna ao médico com os exames 
laboratoriais solicitados. No lipidograma encontram-
se colesterol total de 286 mg/dL, HDL-colesterol de 
39 mg/dL e triglicerídeos de 185 mg/dL.  

 
Considerando as orientações da IV Diretriz Brasileira 
sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose e 
do Departamento de Aterosclerose da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, pergunta-se: qual a meta 
de LDL e HDL desejada para o paciente masculino 
descrito acima? 

 
A) LDL-colesterol menor que 100 mg/dL e HDL-

colesterol maior ou igual a 35 mg/dL. 
B) LDL-colesterol menor que 130 mg/dL e HDL-

colesterol maior ou igual a 40 mg/dL. 
C) LDL-colesterol menor que 160 mg/dL e HDL-

colesterol maior ou igual a 35 mg/dL. 
D) LDL-colesterol menor que 70 mg/dL e HDL-

colesterol maior o igual a 40 mg/dL. 
E) LDL-colesterol menor que 70 mg/dL e HDL-

colesterol maior ou igual a 35 mg/dL. 
 

12.  Diante de um paciente em que, ao exame físico, foi 
identificado um sopro cardíaco, é CORRETO afirmar: 

 
A) A maioria dos sopros mesossitólicos suaves, 

quando encontrados em uma criança ou em um 
jovem assintomático e sem outras evidências de 
cardiopatias, costumam ser benignos e o exame 
de ecocardiograma geralmente não é necessário. 

B) Raio X de tórax, eletrocardiograma  e 
ecocardiograma devem ser realizados em todos 
os pacientes portadores de sopro cardíaco. 

C) O sopro da estenose mitral é melhor audível 
quando em foco mitral em decúbito lateral direito 
e se caracteriza por ser um sopro sistólico em 
ruflar com reforço mesossistólico, devido à 
contração atrial. 

D) O sopro da estenose aórtica é melhor audível que 
o foco aórtico se irradia para a axila. Tem como 
característica ser ruflar diastólico com reforço 
pré-sistólico. 

E) O sopro em “maquinaria” do tipo contínuo está 
presente na dupla selão da valva pulmonar e 
geralmente é uma complicação do infarto agudo 
do miocárdio. 
 

13.  Marque a alternativa CORRETA sobre a etiologia da 
insuficiência cardíaca (IC): 

 
A) A tireotoxicose geralmente é a causa de uma IC 

de baixo débito. 
B) Doenças vasculares pulmonares nunca 

desenvolvem IC. 
C) A hipertensão arterial não é uma causa de IC de 

fração de ejeção preservada (>40%). 
D) A comunicação interventricular não é considerada 

uma causa de IC de fração de ejeção diminuída.  
E) A isquemia miocárdica pode desenvolver IC com 

diminuição da fração da ejeção (<40%). 
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14.  Ao atender um paciente portador de hipertensão 
arterial, devem-se observar os seguintes preceitos: 

 
A) Considerando os atuais conhecimentos sobre o 

sistema renina-angiotensina-aldosterona pode-se 
afirmar que a angiotensina II, ao atuar no 
receptor AT1, produz uma marcada vasodilatação  
acompanhada de queda da pressão arterial. 

B) A hipertensão renovascular se caracteriza pelo 
surgimento de hipertensão sistólica isolada em 
jovens. 

C) Entre as mudanças de estilo de vida as que 
apresentam o menor impacto na redução da 
pressão arterial são a redução da ingesta de sal 
e a atividade física. 

D) A pressão artérial tem uma relação direta com a 
resistência vascular periférica e o débito 
cardíaco. 

E) As medidas de pressão arterial obtidas pelo 
médico no consultório têm uma maior correlação 
com risco de lesão em órgãos-alvo que as 
medidas obtidas no MAPA ou MRPA. 
 

15.  Considere um paciente que apresenta uma 
condensação pulmonar ou atelectasia. Se as vias 
aéreas estiverem livres, o frêmito tóraco-vocal está 
.......... ;  na percussão torácica o som obtido é 
............. ; na transmissão da voz tem-se ............ ; e 
os ruídos adventícios encontrados são ..........  

 
A) Normal; normal; broncofonia; sibilos expiratórios. 
B) Aumentado; normal; broncofonia; estertores. 
C) Aumentado; maciço; broncofonia; estertores. 
D) Aumentado; maciço; broncofonia; normais. 
E) Normal; maciço; broncofonia; estertores. 

 
16.  Sobre doenças que se manifestam na radiografia de 

tórax, correlacione as colunas.  
 

I. Edema pulmonar cardiogênico. 
II. Neoplasia metastática. 
III. Granulomatose de Wegener. 
IV. Infarto pulmonar. 
V. Sarcoidose. 

 
(   ) Condensação circunscrita e isolada – nódulo < 3 
cm ou massa ≥ 3 cm   
(   ) Opacificação localizada (infiltrado)   
(   ) Doença intersticial difusa   
(   ) Doença alveolar difusa   
(   ) Doença nodular difusa   

 
Marque a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 

 
A) III, IV, V, I, II 
B) I, II, III, IV, V 
C) V, IV, III, II, I 
D) II, IV, V, I, III 
E) III, V, I, IV, II 

 
17.  Sobre o procedimento de triagem do câncer 

colorretal, é CORRETO afirmar: 
 

A) Em pacientes com um ou dois pequenos 
adenomas tubulares, a sigmoidoscopia deve ser 
repetida a cada 10 anos. 

B) O enema baritado de duplo contraste não está 
recomendado em pacientes com risco médio de 
câncer colorretal. 

C) Pacientes com história de câncer colorretal 
deverão fazer colonoscopia a cada 10 anos. 

D) Em indivíduos assintomáticos com idade ≥ 50 
anos, a colonoscopia está recomendada a cada 
10 anos. 

E) Pacientes com história familiar de câncer 
colorretal hereditário sem polipose deverão fazer 
colonoscopia a cada cinco anos a partir dos 40 
anos. 
 

18.  Sobre as manifestações clínicas dos distúrbios de má 
absorção, relacione os sinais ou sintomas aos seus 
respectivos mecanismos fisiopatológicos: 

 
(   ) Perda de peso/má nutrição 
(   ) Tetania, parestesia 
(   ) Dermatite 
(   ) Neuropatia periférica   
(   ) Dor óssea   
 

I. Má absorção de cálcio e de vitamina D. 
II. Deficiência de vitamina B12. 
III. Deficiência de vitamina A. 
IV. Má absorção de cálcio e magnésia. 
V. Má absorção de nutrientes. 

 
Marque a alternativa que contém a sequência 
CORRETA: 

 
A) V, VI, III, II, I 
B) I, II, III, IV, V 
C) V, II, I, III, IV 
D) V, IV, II, III, I 
E) III, II, I, IV, V 

 
19.  Sobre os distúrbios do sistema imune, tecido 

conjuntivo e das articulações, é CORRETO afirmar: 
 

A) Na artrite psoriática, na maioria das vezes a 
doença articular precede a psoríase. 

B) A vasculite de Kawasaki é uma síndrome 
secundária. 

C) Os diuréticos tiazídicos não contribuem para o 
surgimento de artrite gotosa.  

D) Na fibromialgia ocorre dor somente acima da 
cintura. 

E) A manifestação da síndrome de Sjögren pode 
estar relacionada à artrite reumatoide, lupus 
eritematoso sistêmico ou esclerodermia. 
 

20.  Calcule, para a paciente a seguir, a taxa de filtração 
glomerular estimada (TFGE), segundo a fórmula de 
Cockcroft-Gault, indicada pela VI Diretriz Brasileira de 
Hipertensão Arterial: 

 
Senhora de 68 anos de idade, com 49 kg, que 
apresenta um valor de creatinina plasmática de 1,4 
mg/dL. 
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A) 35 
B) 70 
C) 29,7 
D) 59,4 
E) 84,7 
 

21. Nesta tarde, durante seu ambulatório de Hepatologia, 
você atendeu os pacientes abaixo: 
• Ana, 32 anos, casada, veio à primeira consulta 

com exame anti-HCV reagente. Disse estar 
assintomática e nega ter realizado qualquer outro 
exame. 

• Marta, 53 anos, está em acompanhamento por 
Hepatite C Crônica, genótipo 3. À consulta, 
trouxe biópsia hepática demonstrando 
estadiamento METAVIR A3F2. 

• João, 60 anos, portador de cirrose hepática por 
hepatite C crônica, genótipo 1a. Hoje trouxe 
endoscopia digestiva alta demonstrando esôfago 
com três cordões varicosos de médio calibre com 
sinais da cor vermelha (red spots). Nunca teve 
hematêmese ou melena. Nega etilismo, 
tabagismo ou qualquer outra doença. 

 
Leia as assertivas abaixo referentes a possíveis 
condutas a serem adotadas nesses casos e assinale 
a alternativa CORRETA. 

 
I. Ana deve ser orientada que possui Hepatite C 

Crônica. Se um dia engravidar, não poderá 
amamentar seu bebê. 

II. Marta possui indicação de tratamento tríplice com 
alfapeguinterferona, ribavirina e telaprevir. 

III. João possui indicação de profilaxia primária de 
hemorragia digestiva alta varicosa. Pode-se 
iniciar propranolol com objetivo de atingir beta-
bloqueio. 

 
A) Apenas a III é verdadeira. 
B) Apenas II e  III são verdadeiras. 
C) Apenas I, II e III são verdadeiras. 
D) Apenas I e III são verdadeiras. 
E) Apenas a II é verdadeira. 

 
22. Manoel, 43 anos, procura atendimento médico devido 

a aumento do volume abdominal iniciado há 6 meses. 
Admite dispneia aos grandes esforços, certo edema 
de membros inferiores e emagrecimento de 4 kg no 
período. Nega hepatites, etilismo ou tabagismo. Seus 
dados vitais são: 
 
PA: 110/70 mmHg   
FR: 24 ipm  
FC: 98 bpm 
Taxilar: 37,4oC   
SpO2: 96% (ar ambiente) 

 
O exame cardiopulmonar é normal. Observa-se 
abdome globoso, ascítico tenso, com ruídos 
hidroaéreos presentes e não se palpam 
visceromegalias. Não se observam aranhas 
vasculares, rarefação de pelos ou ginecomastia. Seu 
ECG e radiografia de tórax eram normais. Foi 
realizada paracentese diagnóstica e coleta de alguns 
exames laboratoriais. Os resultados obtidos são os 
seguintes: 

 

 

Análise líquido ascítico:   

Albumina: 2,4 mg/dL 

Amilase: 5 mg/dL 

BAAR: Negativo 

Gram: Ausente 

Citologia: 250 leucócitos  

(90% de 

monomorfonucleares) 

Análise  sérica:   

Albumina: 3,0 mg/dL 

Creatinina: 0,8 mg/dL 

Amilase: 20 mg/dL 

 
Sobre este caso leia as assertivas abaixo e assinale 
a CORRETA: 

 
I. Tuberculose peritoneal não pode ser excluída 

como possível causa da ascite desse paciente. 
II. O gradiente de albumina soroascítico desse 

paciente é 0,6. 
III. Esse paciente possui peritonite bacteriana 

espontânea. 
 

A) Apenas I, II e III são verdadeiras. 
B) Apenas a III é verdadeira.  
C) Apenas I e III são verdadeiras. 
D) Apenas a II é verdadeira. 
E) Apenas I e II são verdadeiras. 

 
23. Maria, 49 anos, portadora de hipertensão arterial 

sistêmica, está em tratamento com captopril 50 mg 
duas vezes ao dia, tendo obtido controle pressórico. 
Com base na ação deste fármaco, é CORRETO 
afirmar: 

 
A) Promove redução apenas da concentração 

sérica de aldosterona. 
B) Promove redução apenas da concentração 

sérica de Angiotensina II. 
C) Promove redução das concentrações séricas 

de angiotensina II e aldosterona. 
D) Promove redução das concentrações séricas 

de angiotensinogênio e aldosterona. 
E) Promove redução das concentrações séricas 

de renina, angiotensina I, angiotensina II e 
aldosterona. 
 

24. Mulher, 32 anos, tabagista de 20 maços-ano, etilista 
e hipertensa, procurou atendimento no Pronto-
Atendimento devido à dispneia aos pequenos 
esforços há 3 meses. Seus dados vitais eram 
normais. Em seu exame físico observa-se apenas 
que o murmúrio vesicular estava abolido nos 2/3 
inferiores do hemitórax esquerdo. Sua radiografia de 
tórax confirmou um derrame pleural esquerdo. 
O plantonista prontamente realizou toracocentese 
diagnóstica e de alívio e a análise laboratorial 
demonstrou: 
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• Relação Proteínapleural/Proteínasérica: 0,9 
• Relação LDHpleural/LDHsérico: 1,1 

 
Dados esses resultados, leia as assertivas abaixo: 

 
I. A análise laboratorial identifica um exsudato. 
II. A paciente deve iniciar tratamento com 

diureticoterapia. 
III. Insuficiência cardíaca, cirrose hepática e 

síndrome nefrótica devem ser consideradas como 
possíveis causas desse derrame pleural. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
A) Apenas II e III. 
B) Apenas a III. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas I e III. 
E) Apenas a I. 

 
25. Marcia, 60 anos, 70 kg, hipertensa, diabética tipo 2,  

de difícil controle, e portadora de doença renal 
crônica (estádio 3), evoluiu com edema de membros 
inferiores, ascite e congestão pulmonar após 14 dias 
de uso de diclofenaco por lombalgia. Seus exames 
demonstravam: 

 
• Creatinina sérica: 5,0 mg/dL 
• Potássio sérico: 7,0 mEq/L 
• Glicemia capilar: 230 mg/dL 
• pH urinário: 4,0 
• Hiato aniônico urinário positivo 
• ECG: apiculamento de ondas T, achatamento 

de ondas P e alargamento do QRS 
 

Frente ao quadro clínico, leia as assertivas abaixo e 
assinale a CORRETA: 

 
I. Devemos iniciar gluconato de cálcio 10% para 

reduzir seus níveis de potássio sérico. 
II. A paciente apresenta quadro compatível com 

acidose tubular renal tipo I. 
III. Seu clearance de creatinina calculado pela 

fórmula de Cockcroft-Gault fica próximo a 13,22. 
 

Está(ão) CORRETA(S): 
 

A) Apenas II e III. 
B) Apenas a III. 
C) Apenas I, II e III. 
D) Apenas I e III. 
E) Apenas a II. 

 
26. Homem, 40 anos, procurou atendimento médico para 

avaliação de anemia ferropriva. Em sua investigação 
fez tratamento empírico de parasitoses intestinais e 
reposição nutricional com sulfato ferroso via oral sem 
sucesso. Foi então submetido à endoscopia digestiva 
alta, que identificou mucosa duodenal com 
serrilhamento de pregas, as quais, em análise 
histopatológica, acusaram doença celíaca.  
Considerando essa doença, leia as assertivas abaixo: 

 
I. Familiares de primeiro grau dos pacientes 

portadores de doença celíaca podem ser 

rastreados pela pesquisa da presença de HLA-
DQ2 e HLA-DQ8. 
II. Até 5% dos pacientes celíacos podem ter 

deficiência de IgA. 
III. Pacientes com dermatite herpetiforme 

confirmados por biópsia de pele 
documentando depósito granular de IgA na 
junção dermoepidérmica devem 
obrigatoriamente serem submetidos à biópsia 
de 2ª porção duodenal  para confirmar sua 
associação com doença celíaca. 
 

Está(ão) CORRETA(S): 
 

A) Apenas II e III. 
B) Apenas I, II e III. 
C) Apenas a III. 
D) Apenas I e III. 
E) Apenas I e II. 

 
27. Homem, 48 anos, procura Centro Municipal de 

Urgências e Emergências Médicas por sintoma de 
“batedeira no peito”. Refere que a taquicardia havia 
iniciado há 3 horas e evoluído com dispneia ao 
repouso. O paciente negava dor torácica, síncope, 
déficits neurológicos focais e não usava medicação. 
Seus dados vitais na chegada eram: 

 
PA: 60/20 mmHg  
FC: 210 bpm   
FR: 26 ipm  
SpO2: 89% (ar ambiente) 
Taxilar: 36,2oC   
Glicemia capilar: 74 mg/dL  
  
Auscultavam-se crepitantes em ambas as bases 
pulmonares. Seu eletrocardiograma de 12 derivações 
documentou a presença de uma taquicardia 
supraventricular.  
Dado esse quadro de taquicardia supraventricular, 
pergunta-se: qual a conduta CORRETA a ser 
instituída? 

 
A) Adenosina 6 mg endovenosa. 
B) Amiodarona 300 mg endovenosa. 
C) Cardioversão elétrica. 
D) Massagem do seio carotídeo. 
E) Atropina 0,5 mg endovenosa. 

 
28. Mulher de 18 anos é trazida ao hospital após 

ingestão intencional de 20 comprimidos de 
amitriptilina 25 mg havia 1 hora. Na chegada 
mostrava-se hipertensa, taquicárdica, agitada, 
pupilas midriáticas e com a pele seca e quente. Seu 
eletrocardiograma acusava prolongamento do QRS. 
Qual assertiva abaixo possui o fármaco que deve ser 
administrado nessa situação? 

 
A) Bicarbonato de sódio 8,4%. 
B) Flumazenil. 
C) Naloxone. 
D) N-acetilcisteína. 
E) Azul de metileno. 
 

29. Homem, 63 anos, hipertenso, dislipidêmico e 
diabético, iniciou há 2 horas da consulta com 
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hemiplegia esquerda proporcionada. Sua esposa 
refere que o paciente usava corretamente suas 
medicações (enalapril, atenolol, atorvastatina e 
metformina).  Seus dados vitais na chegada ao 
hospital eram: 

 
PA: 170/96 mmHg  
FC: 64 bpm   
FR: 16 ipm  
SpO2: 96% (ar ambiente) 
Taxilar: 36,4oC   
Glicemia capilar: 132 mg/dL  
  
Seu exame físico demonstrava apenas a hemiplegia 
esquerda referida. O paciente foi submetido à 
tomografia computadorizada de crânio que acusou 
normalidade.  
Dado esse quadro, optou-se por terapia trombolítica, 
visto o paciente não possuir critérios de exclusão.  

 
A) A dose recomendada de rt-PA é 9 mg/Kg, 

tendo dose máxima de 900 mg. 
B) Antiagregantes plaquetários ou 

anticoagulantes podem ser administrados nas 
primeiras 24 horas após a infusão de rt-PA. 

C) A administração intravenosa de rt-PA deve ser 
feita durante um tempo total de 60 minutos, 
sendo 10% da dose administrada durante 1 
minuto. 

D) Estreptoquinase na dose de 1.500.000UI, por 
via intravenosa, possui a mesma eficácia 
trombolítica que o rt-PA nos eventos 
isquêmicos encefálicos. 

E) Após 24 horas da trombólise, deve-se manter a 
pressão arterial em níveis inferiores a 220/120 
mmHg. 
 

30. Mulher, 48 anos, procurou atendimento ambulatorial 
devido à hipercalcemia. Dizia estar assintomática e 
negava uso de qualquer medicação. Trazia: 

 
• Cálcio total: 11,5 mg/dL (normal: 8 a 10 mg/dL) 
• Cálcio iônico: 6 mg/dL (normal: 4,5 a 5,3 mg/dL) 
• Albumina sérica: 4,0 g/dL (normal: 3,5 a 4,5 g/dL) 
• Gasometria arterial normal 
• Função renal e tireoidiana normais 
• Radiografia de tórax normal 

 
Dado esse quadro, leia as assertivas abaixo: 

 
I. Estados de acidose tendem a reduzir a ligação do 

cálcio com as proteínas e assim aumentam o 
cálcio ionizado. 

II. Hiperparatireoidismo primário deve ser 
investigado nesse paciente e sua principal causa 
são os adenomas de paratireoide. 

III. Pacientes com hipercalcemia podem apresentar 
eletrocardiograma com intervalo QT curto.  

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
 

A) Apenas I, II e III. 
B) Apenas a II. 
C) Apenas II e III. 
D) Apenas a III. 

E) Apenas I e II. 
 

31. Feminina, 76 anos, em pós-operatório tardio de 
colocação de prótese em quadril.  Interna por quadro 
de diarreia há cerca de 5 dias, com até 10 episódios 
de evacuações líquidas ao dia, sem sangue. Não uso 
de medicação crônica, mas refere que, em seu 
internamento anterior, há cerca de 20 dias, fez uso 
de codeína + paracetamol para controle de dor, 
ceftriaxona por episódio de infecção urinária e 
omeprazol para “proteção gástrica”. Ao exame 
apresenta-se apática, com mucosas seca e pouco 
taquicárdica (FC de 110 bpm), tendendo à 
hipotensão (PA de 90x60 mmHg), sem febre. 
Hemograma com Hb de 10,1g/dL; leucócitos de 
20.400/mm3, com 15% de bastões. Pesquisa de 
leucócitos e sangue em fezes positiva. 
Retosigmoidoscopia com presença de 
pseudomembranas.  
Sobre o caso clínico descrito acima, assinale a 
alternativa CORRETA:  

 
A) A doença associada ao Clostridium difficile 

(DACD) é uma rara causa de diarreia 
hospitalar, porém, quando presente, costuma 
apresentar gravidade.   

B) O Clostidium difficile é um bacilo Gram-
negativo, formador de esporos, aeróbio, cujos 
esporos são amplamente encontrados na 
natureza, sobretudo no ambiente hospitalar e 
em instituições de assistência crônica.  

C) O Clostridium difficile desenvolve-se a partir de 
crescimento endógeno, a partir do 
supercrescimento bacteriano, decorrente da 
seleção provocada pelo uso de antibióticos.  

D) A clindamicina, a ampicilina e as 
cefalosporinas foram os primeiros antibióticos 
associados à doença associada ao Clostidium 
difficile (DACD). As fluorquinolonas são a 
classe de fármacos mais recentemente 
implicada em surtos hospitalares. 

E) Os esporos de Clostidium difficile raramente 
colonizam a superfície do ambiente, não sendo 
necessárias medidas de isolamento de 
pacientes quando em vigência de infecção. 
 

32. Para o tratamento da paciente cujo caso clínico foi 
descrito acima, podemos CORRETAMENTE utilizar: 

 
A) Nitazoxanida 500 mg 3x ao dia por 3 dias. 
B) Ácido fusídico 500 mg 2x ao dia por 3 dias.  
C) Clindamicina oral 300 mg 3x ao dia por 7 dias.  
D) Vancomicina oral 500 mg 3x ao dia por 10 

dias. 
E) Albendazol 400 mg ao dia por 5 dias. 

 
33. Masculino, 25 anos, natural de Porto Rico e 

atualmente residindo em Campo Largo – Brasil. No 
país de origem trabalhava em cortume e morava no 
sítio da família. Orgulhava-se das criações de 
animais que possuíam e de não dependerem do 
comércio local, pois produziam no sítio todos os 
alimentos que utilizavam em sua alimentação. 
Referia boa saúde em parte atribuída à alimentação 
rica em produtos naturais e ao leite das cabras, que 
costumava beber pela manhã logo após a ordenha. 
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Viera ao Brasil em busca de melhores condições 
financeiras, embalado pelo positivo momento do país. 
Chegara há cerca de 30 dias; contudo, logo após 
estar em Curitiba iniciou com episódios de febre 
vespertina, de padrão ondulante, sudorese profusa 
durante as noites, mialgias, astenia progressiva, 
cefaleia e calafrios. Por este motivo procurou 
atendimento médico após a chegada. Contou ainda 
que, na viagem, fizera escala em Manaus, por duas 
horas e São Paulo, por 4 horas, seguindo então a 
Curitiba. Referiu que, após chegar, recebeu notícia 
de que seu irmão mais velho também apresentava 
quadro semelhante ao seu fazia há alguns dias.  
Levando em consideração as informações anteriores 
(história, clínica e dados epidemiológicos), o 
diagnóstico mais provável para esse paciente é:  

 
A) Malária. 
B) Dengue. 
C) Brucelose. 
D) Febre amarela. 
E) Leptospirose. 

 
34. São complicações esperadas do uso crônico de 

inibidores de bomba de prótons (IBPs):  
 

A) Desenvolvimento de tumor carcinoide. 
B) Aumento nas taxas de pneumonia da 

comunidade. 
C) Desenvolvimento de gastrinomas. 
D) Anemia por deficiência de vitamina B12. 
E) Aumento na taxa de infecções intestinais por 

Campylobacter jejuni. 
 

35. Feminina, 70 anos, do lar. Diagnóstico prévio de 
hipertensão, em tratamento com ramipril 5 mg/dia + 
clortalidona 12,5 mg pela manhã e diabetes, em uso 
de metformina 850 mg 2x ao dia + glimepirida 2 mg 
ao dia. Procurou o Pronto-Atendimento da Santa 
Casa de Misericórdia de Curitiba por ter iniciado há 
uma semana com coriza leve e odinofagia, com tosse 
irritativa inicialmente, porém atualmente com tosse 
produtiva. Fez uso de ‘antigripal’ nos primeiros dias, 
sem melhora. Ao exame apresenta-se lúcida (GCS 
15 / Four 16), temperatura axilar de 38,5ºC; 
frequência cardíaca de 102 bpm; pressão arterial de 
92x58 mmHg e frequência respiratória de 28 ipm, 
sem tiragem. Ausculta de campos pulmonares 
evidencia estertores crepitantes em base direita. 
Exames complementares realizados na emergência 
mostram: Hb de14,5 g/dL; Leucócitos de 
15.500/mm3, com 12% de bastões; plaquetas de 
112.000/mm3; lactato de 2,2; creatinina de 0,8 
mg/dL; uréia de 50 mg/dL; sódio de 130 mEq/L; 
potássio de 3,8 mEq/L.  
Com base nas informações descritas classifique a 
gravidade do caso, pelo Escore CURB-65, a taxa de 
mortalidade esperada em 30 dias, indicando o local 
adequado para internamento desta paciente:  

 
A) CURB-65= 3 pontos; mortalidade global de 

22%; internamento em Unidade Intensiva. 
B) CURB-65= 2 pontos; mortalidade global de 

9,2%; internamento em Unidade Intensiva.  
C) CURB-65= 4 pontos; mortalidade global de 

22%; internamento em Unidade Intensiva.  

D) CURB-65=3 pontos; mortalidade global de 
9,2%; internamento em Enfermaria. 

E) CURB-65= 4 pontos; mortalidade global de 
9,2%; internamento em Enfermaria. 
 

36. Mulher branca, 70 anos, com história prévia de 
hipertensão, foi hospitalizada por fraqueza 
progressiva. Vivia sozinha até há cerca de dois 
meses, quando se tornou incapaz de cuidar de si 
mesma, sendo levada a um asilo. Segundo as filhas, 
a mãe mostrou-se menos ativa por duas a três 
semanas, antes de se tornar letárgica. Sua última 
evacuação acontecera 5 dias antes do internamento,  
com fezes ressecadas. Não tomava medicamento. O 
exame físico da admissão revelava mulher idosa, 
debilitada, com mucosas ressecadas. Os sinais vitais 
encontravam-se estáveis, exceto por pressão arterial 
de 130x102 mmHg. Exames laboratoriais da 
chegada: sódio de 135 mEq/L; potássio de 3,6 
mEq/L; ureia de 16 mg/dL; creatinina de 0,7 mg/dL; 
glicose de 70 mg/dL; cálcio total de 9,5 mg/dL; 
albumina de 3,5 mg/dL; VHS de 30 mm na 1ª hora; 
anemia normocítica e normocrômica; mini-mental não 
realizado, pois paciente mostrava-se letárgica.  
Com base na história clínica, exame físico e exames 
complementares descritos acima, qual o diagnóstico 
mais provável e qual(is) exame(s) complementare(s) 
realizar para elucidar o caso? 

 
A) Demência primária – Imagem cerebral por 

Ressonância Magnética. 
B) Hipotireoidismo – Dosagem sérica de TSH e 

T3 livre. 
C) Demência primária – Avaliação 

neuropsicológica. 
D) Hipotireoidismo – Dosagem sérica de TSH. 
E) Hipotireoidismo – Dosagem sérica de TSH, T4 

livre e T3 livre. 
 

37. Em seu estágio como R1 da Santa Casa de Curitiba 
você avalia uma mulher branca, 71 anos de idade, 
residente em uma instituição de longa permanência. 
Ela foi trazida pela filha para realização de check up. 
As queixas da paciente incluem inapetência, perda 
ponderal, cãimbras e astenia. Há dez anos recebeu o 
diagnóstico de doença inflamatória intestinal, mas já 
não está mais usando medicamentos e tem 
retosigmoidoscopia recente normal. Não está 
tomando medicamentos. Como seu exame físico fora 
normal, marcou-se uma nova avaliação para 30 dias, 
com exames. No final do dia, o laboratório do hospital 
a informa os valores obtidos: cálcio de 5,6 mg/dL 
(normal de 8,5-10,2); fosfato inorgânico de 1,6 mg/dL 
(normal de 2,7-4,5); creatinina de 0,9 mg/dL (normal 
de 0,6-1,4); albumina de 3,5 mg/dL (normal de 3,5 – 
4,5); fosfatase alcalina de 300 UI/L (normal de 42-
98).  
Qual diagnóstico é compatível com os dados clínicos 
e laboratoriais acima apresentados? 

 
A) Hipoparatireoidismo. 
B) Hipomagnesemia. 
C) Hipocalemia relativa. 
D) Insuficiência renal. 
E) Deficiência de vitamina D. 
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38. “Praticamente todas as especialidades médicas e 
cirúrgicas participam da assistência dos pacientes 
hospitalizados com diabetes. A hiperglicemia parece 
ser um prognosticador de um resultado precário nos 
pacientes hospitalizados.” (Harrison, p. 2303).  
Sobre o controle glicêmico em pacientes 
hospitalizados, assinale a alternativa CORRETA:  

 
A) Pacientes previamente não diabéticos que 

desenvolverem elevação moderada da 
glicemia durante a hospitalização não parecem 
se beneficiar da utilização de tratamento 
insulínico.  

B) Os objetivos do controle do diabetes durante a 
hospitalização são a normoglicemia (glicemia 
sérica <100 mg/dL), supressão da hipoglicemia 
e transição para o esquema ambulatorial.  

C) Os agentes orais redutores de glicose devem 
ser suspensos após a admissão e não são 
úteis para regular a glicose plasmática nas 
situações clínicas em que as necessidades de 
insulina e a ingestão de glicose estão mudando 
rapidamente. 

D) O controle glicêmico deve ser obtido 
preferencialmente com a utilização de insulina 
regular em “escala móvel” (conforme dextro), 
por se mostrar mais efetiva e com menor risco 
de hipoglicemia. 

E) A insulina regular deve ser preterida aos 
análogos de insulina para controle glicêmico 
por ser menos eficaz. 
 

39. Sobre o tema “Semiologia Neurológica”, assinale 
Verdadeiro (V) ou Falso (F), nas sentenças abaixo: 

 

(  ) Diz-se que o paciente apresenta marcha em 
“pequenos passos” quando, ao deambular, dá 
passos muito curtos, ao caminhar arrasta os pés, 
com se estivesse dançando “marchinha”. Aparece 
na paralisia pseudo bulbar e em atrofia cerebral da 
senilidade.  
(  ) A prova de Brudzinski é considerada positiva 
quando o paciente apresenta rigidez nucal e defesa 
nesta região, associada à face de dor.  
(  ) O tônus muscular pode ser considerado como 
estado de tensão constante a que estão submetidos 
os músculos, tanto no repouso (tônus postural), 
como em movimento (tônus de ação).  
(  ) Os reflexos cutâneo plantar e cutâneo abdominal 
são considerados reflexos profundos.  
(  ) A motricidade intrínseca dos olhos é dada pelos 
músculos troclear, oculomotor e abducente.  

Marque a sequência CORRETA das respostas:  
 

A) FFVFV 
B) VFVFV 
C) VVFVF 
D) VFFFV 
E) VFVFF 

 
40. Mulher, 43 anos, portadora de hipertireoidismo sem 

tratamento, foi internada na enfermaria de Clínica 
Médica devido à taquicardia, tremor de repouso, pele 
úmida e certa ansiedade. Seu exame físico revelava 
exoftalmia, bócio tireoidiano e bulhas cardíacas 

taquicardicas e arrítmicas. Seus dados vitais na 
chegada à internação eram: 

 
PA: 140/90 mmHg  
FC: 120 bpm   
FR: 20 ipm  
SpO2: 94% (ar ambiente) 
Taxilar: 37,1oC   
Glicemia capilar: 90 mg/dL  
  
Seu TSH estava suprimido. Sobre o manejo desse 
caso, leia as assertivas abaixo e assinale altternativa 
CORRETA. 

 
I. Amiodarona é o fármaco de escolha para o 

manejo da taquicardia dessa paciente. 
II. Dexametasona pode ser utilizada na crise 

tireotóxica, pois inibe a conversão periférica de 
T4 em T3. 

III. Propiltiouracil e Lítio inibem a síntese e liberação 
tireoidiana de T3. 

 
A) Apenas a assertiva II é verdadeira. 
B) Apenas as assertivas I, II e III são verdadeiras. 
C) Apenas as assertivas I e III são verdadeiras. 
D) Apenas as assertivas II e III são verdadeiras. 
E) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras. 

 
41. Paciente de 58 anos, sexo masculino, é 

acompanhado na Unidade de Saúde por dislipidemia. 
Atualmente assintomático. Seus níveis de colesterol 
total e LDL eram elevados e foi indicado o uso de 
sinvastatina 20 mg ao dia.  
Após 6 meses de acompanhamento, seus níveis de 
creatinofosfoquinase (CPK) se elevaram de 150 para 
502 U/L, quase 4 x o valor máximo de referência, e 
seus níveis de transaminases se mantiveram 
normais.  

 
A) Deve-se suspender a sinvastatina e substituí-la 

por outro agente hipolipemiante, considerando 
que o paciente está desenvolvendo miopatia 
por estatinas. 

B) Deve ser mantida a sinvastatina considerando 
que a dislipidemia melhorou, e monitorar a 
CPK, já que os seus níveis não estão acima de 
10x o limite superior da normalidade (170 U/L). 

C) Deve ser suspensa a sinvastatina e manter o 
paciente sem medicação, já que sua 
dislipidemia está e permanecerá controlada 
com a dieta hipogordurosa. 

D) Deve ser mantida a sinvastatina e diminuída 
pela metade sua dose para evitar miopatia por 
estatinas, mesmo que exista um prejuízo no 
controle da dislipidemia. 

E) Deve-se manter a sinvastatina, monitorar a 
CPK e, caso não melhore em 1 mês, trocar 
sinvastatina por estatina menos potente. 

 
42. Paciente de 74 anos, sexo feminino, tabagista e 

hipertensa. Refere quadro de dor precordial há cerca 
de 2 horas durante viagem de automóvel entre 
Camboriú e Curitiba. Foi admitida no Pronto-
Atendimento de um hospital sem serviço de 
hemodinâmica disponível. O ECG demonstra IAM 
com supradesnivelamento do segmento ST com 2 
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mm em derivações inferiores. Seus dados vitais 
estão estáveis. O hospital mais próximo com serviço 
de hemodinâmica fica há 2 horas de distância sob 
transporte com ambulância e UTI móvel. A paciente, 
com histórico de úlcera péptica e hemorragia 
digestiva alta há 2 anos, é tratada com omeprazol e 
encontra-se assintomática. 
Podemos considerar como a conduta CORRETA: 

 
A) A paciente não deve receber trambolítico pelo 

risco de sangramento digestivo. 
B) A paciente não deve receber trombolítico pela 

idade avançada e histórico de úlcera peptic. 
C) A paciente deve receber imediatamente terapia 

de reperfusão com trombolítico e, após, ser 
transferida para hospital com hemodinâmica 
para reavaliação. 

D) A paciente deve ser transferida o mais rápido 
possível, já que 2 horas é considerado um 
tempo adequado para esperar um serviço de 
hemodinâmica. 

E) Neste caso o trombolítico é opcional, já que os 
benefícios nesta idade são questionáveis. 
 

43. Paciente de 64 anos, sexo feminino, dona de casa e 
assintomática. Refere ser hipertensa, porém não está 
fazendo tratamento. Nega diabetes mellitus e 
desconhece dislipidemia. Nega tabagismo. Pai teve 
infarto agudo do miocárdio com 53 anos, mas ainda 
está vivo aos 87 anos. Mãe falecida de causas 
desconhecidas aos 44 anos. Sua pressão arterial foi 
medida nos dois braços e considerada maior no 
braço direito. Foram realizadas três medidas e a 
média das últimas duas foi 142/98 mmHg. Seu peso 
é 78 kg e IMC – 29. Trouxe exames laboratoriais de 1 
mês atrás que demonstravam: Colesterol total = 185 
mg/dl / HDL – 36 mg/dl / Triglicerídeos – 143 mg/dl. 
Sua Glicose era 97 mg/dl e creatinina 1,2 mg/dl, o 
que corresponde a um clearence de creatinina  de 
58,32 ml/min segundo fórmula de Cockcroft-Gault. 
ECG era normal, mas ecocardiograma demonstrava 
índice de massa do VE = 130 g/m².  
Considerando o caso clínico acima e as diretrizes de 
hipertensão arterial da SBC, pode-se considerar que 
a paciente possui: 

 
A) Hipertensão estágio 2 e risco cardiovascular 

global muito alto, necessitando tratamento não 
medicamentoso e medicamentoso imediato 
com meta < 140/90. 

B) Hipertensão estágio 1 e risco cardiovascular 
global alto, necessitando tratamento não 
medicamentoso e medicamentoso com meta 
de 130/80. 

C) Hipertensão estágio 2 e risco cardiovascular 
global alto, necessitando tratamento não 
medicamentoso e medicamentoso imediato 
com meta de 130/80. 

D) Hipertensão estágio 1 e risco cardiovascular 
global moderado, necessitando tratamento não 
medicamentoso e medicamentoso imediato 
com meta < 140/90. 

E) Hipertensão estágio 1 e risco cardiovascular 
global muito alto, necessitando tratamento não 
medicamentoso e medicamentoso imediato 
com meta de 130/80. 

 
44. Paciente de 75 anos, sexo masculino, faz uso de 

ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg ao dia para 
prevenção secundária de um infarto agudo do 
miocárdio há 10 anos. Atualmente está bem do ponto 
de vista cardiovascular.  Foi submetido à ressecção 
transuretral de próstata há 5 anos por hiperplasia 
prostática benigna e na época foi suspenso o AAS 
por 7 dias antes da cirurgia. Será submetido à 
gastrectomia total por neoplasia de estômago com 
potencial curativo, já que sua avaliação inicial 
demonstrou não haver metástases, 
comprometimento linfonodal ou infiltração local. 
Marque a alternativa CORRETA: 

 
A) O AAS deve ser mantido, mesmo sabendo que 

existe um risco de sangramento maior, dado o 
benefício na diminuição do risco de infarto do 
miocárdio no período perioperatório. 

B) O AAS deve ser suspenso por 7 dias antes da 
cirurgia, assim como foi na cirurgia prostática, 
pelo risco de sangramento ser maior que de 
infarto agudo do miocárdio. 

C) O AAS deve ser suspenso por 10 dias antes da 
cirurgia, devido à meia-vida das plaquetas. 

D) O AAS deve ser mantido até o dia da cirurgia e 
retornado após 5 dias do ato cirúrgico para se 
evitar complicações hemorrágicas no local da 
incisão cirúrgica. 

E) O AAS deve ser suspenso porque, após dez 
anos do infarto do miocárdio, não existe 
indicação de se manter o seu uso. 
 

45. Com relação ao diagnóstico da tuberculose 
pulmonar, é CORRETO afirmar: 

 
A) Em pacientes suspeitos, devem ser coletadas 

duas amostras de escarro em um mesmo dia 
para confirmação diagnóstica através da 
baciloscopia direta (técnica de Ziehl-Nielsen). 

B) A técnica do escarro induzido com nebulizador 
e solução salina hipertônica é um     método 
não recomendado para indivíduos sem tosse 
produtiva, já que pode induzir diagnósticos 
falso-positivos. 

C) Deve sempre ser feita busca ativa de 
tuberculose pulmonar em indivíduos com tosse 
seca ou produtiva por mais de 03 semanas 
ininterruptas. 

D) A quantidade de escarro não deve ultrapassar 
5 ml por causa da dificuldade em analisar toda 
a amostra. 

E) A bacterisocopia pela técnica de Ziehl-Nielsen 
deve sempre ser usada, mesmo sabendo que 
a radiografia de tórax tem maior especificidade 
para o diagnóstico.        
 

46. Paciente de 22 anos procura atendimento médico 
com quadro de febre, mialgias, artralgias e queda do 
estado geral há 7 dias. Apresenta linfonodopatia 
inguinal e cervical pouco dolorosa, mas móvel e sem 
flutuações. Seu hemograma apresenta linfócitos 
atípicos extramemente elevados (> 30%).  
Sobre os linfócitos atípicos, qual das afirmativas 
abaixo é CORRETA? 
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A) Trata-se de linfócitos B ativados, que estão 
mais comumente elevados na mononucleose 
infecciosa e citomegalovirose. 

B) Trata-se de linfócitos T ativados, que estão 
mais comumente elevados na mononucleose 
infecciosa e no HIV crônico. 

C) Trata-se de linfócitos B ativados, que  estão 
mais comumente elevados na mononucleose 
infecciosa e HIV crônico. 

D) Trata-se de linfócitos T ativados, que estão 
mais comumente elevados na mononucleose 
infecciosa e na toxoplasmose. 

E) Trata-se de linfócitos B ativados, que estão 
mais comumente elevados na mononucleose 
infecciosa e na toxoplasmose. 

 
47. Senhor de 81 anos, hipertenso e diabético. Portador 

de fibrilação atrial permanente, atualmente 
assintomático, faz suas caminhadas diárias de forma 
habitual. Vem à consulta médica para orientação de 
sua condição cardiovascular. Nesse caso é 
CORRETO afirmar que: 

 
A) Se não houver histórico de sangramento, uso 

de álcool, doença renal ou hepática, é 
obrigatório o uso de ácido acetilsalicílico para 
fins de prevenção de fenômenos 
tromboembólicos. 

B) É contraindicação absoluta o uso de 
anticoagulantes orais em indivíduos com mais 
de 75 anos pelo risco de acidente vascular 
hemorrágico. 

C) Neste caso somente será indicado o uso de 
anticoagulantes orais se houver sintomas de 
insuficiência cardíaca ou dilatação das 
câmaras cardíacas evidenciadas através do 
ecocardiograma. 

D) O uso de ácido acetilsalicílico e clopidogrel é 
superior ao uso de anticoagulante oral com 
menor risco de sangramentos em idosos com 
mais de 75 anos. 

E) Se não houver histórico de sangramento, uso 
de álcool, doença renal ou hepática, é 
obrigatório o uso de anticoagulante oral para 
fins de prevenção de fenômenos 
tromboembólicos. 

 
48. Considere as afirmativas a respeito das anemias: 
 

I. Os valores de ferro sérico devem ser avaliados 
com cuidado em indivíduos com processos 
inflamatórios agudos, pois estes podem estar 
aumentados. 

II. A dosagem de ferro medular é única forma 
existente de diferenciar anemia sideroblástica da 
anemia ferropriva, já que ambos apresentam 
ferro sérico  e ferritina baixos. 

III. Na anemia ferropriva, o tempo de resposta da 
terapia oral de reposição de ferro é igual ao da 
terapia parenteral. 

 
É correto o que se afirma APENAS em: 

 
A) I e II. 
B) III. 
C) I. 

D) II e III. 
E) I, II e III. 

 
49. Considere as afirmativas a respeito de 

antibioticoterapia: 
 

I. Para indivíduos portadores de infeccções por 
Stafilococos aureus resistente à meticilina, 
uma opção de antibiótico válida é a 
ampicilina/sulbactan. 

II. Para indivíduos portadores infecções por 
Acinetobacter baummani, uma opção válida 
de tratamento é a ampicilina/sulbactan em 
altas doses. 

III. Para indivíduos portadores de pneumonia 
associada à ventilação mecânica por 
Pseudomonas aeruginosa comunitária, uma 
opção válida é a ceftazidima. 

 
É correto o que se afirma APENAS em: 

 
A) I e II. 
B) I. 
C) II e III. 
D) III. 
E) I, II e III. 
 

50. Indivíduo de 29 anos queixa-se de febre, queda do 
estado geral e sudorese há 4 semanas. Sem 
comorbidades, alergias ou antecedentes familiares. 
Regular estado geral, pouco pálido, eupneico em 
repouso. Condição dentária ruim. 
T axilar: 38,5º C / FC: 90 bpm / PA: 120/70 mmHg. 
Bulhas cardíacas rítmicas, com B2 parcialmente 
encoberta por sopro diastólico +++/6, tipo aspirativo, 
audível em foco pulmonar e aórtico acessório, sem 
aumento do sopro com inspiração profunda.  
Neste caso é CORRETO afirmar: 

 
A) Sopro de insuficiência aórtica por endocardite 

confirmada pelos critérios de Duke, sendo 
necessário iniciar esquema antibiótico empírico 
com ceftriaxona e azitromicina após coleta de 
hemoculturas. 

B) Sopro de insuficiência mitral por provável 
endocardite pelos critérios de Duke, sendo 
necessário iniciar esquema antibiótico empírico 
com ampicilina e gentamicina após coleta de 
hemoculturas. 

C) Sopro de insuficiência aórtica por provável 
endocardite pelos critérios de Duke, sendo 
necessário iniciar esquema antibiótico empírico 
com ampicilina e gentamicina após coleta de 
hemoculturas. 

D) Sopro de estenose mitral por agudização de 
febre reumática, sendo necessário iniciar 
esquema antibiótico empírico com penicilina G 
benzatina 1.200.000UI a cada 3 semanas. 

E) Sopro de insuficiência pulmonar por 
endocardite confirmada pelos critérios de 
Duke, sendo necessário iniciar esquema 
antibiótico empírico com ceftriaxona e 
ampicilina após coleta de hemoculturas e 
avaliar possível uso de drogas injetáveis. 

 


