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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  –  H U C / I S C M C / H M S C  

28  DE NOVEMBRO DE 2014 
 

 
 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA COM 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 fis-

cal de sala para a substituição da prova. 

 

 

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

registrados corretamente. Caso encontre alguma diver-

gência, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 

4. Após a conferência, 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 res-

posta. 

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 depois das 

15 horas e poderá levar sua PROVA. 

 

10. 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 01 (uma) hora do início da PROVA; 

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

RESPOSTA da Prova Objetiva e/ou Redação; 

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 eletrôni-

co ou de comunicação, bem como protetores au-

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

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

 

 

S E R Á  P E R M I T I D O  L E V A R  O  C A D E R N O  D E  P R O V A   
D E P O I S  D E  T R A N S C O R R I D A S  0 1 ( U M A )  H O R A  D E  P R O V A  

 

CÓDIGO DE PROVA: 00003 
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1. Um paciente de 22 anos procurou atendimento médi-
co por queixa de cefaleia. Ao exame físico foi verifica-
do que sua pressão arterial era de 160 x 90 mmHg. 
Previamente hígido, não faz uso de qualquer medica-
ção. Exames laboratoriais revelaram creatinina 0,8 
mg/dL, sódio 140 mEq/L, potássio 2,7 mEq/L, parcial 
de urina: proteínas negativo; hemácias: 3/campo; leu-
cócitos 2/campo. Ultrassonografia: rins de tamanho 
normal, sem alteração de ecogenicidade, espessura 
cortical normal. Marque a alternativa CORRETA em 
relação ao diagnóstico mais provável, investigação la-
boratorial complementar e terapêutica, respectivamen-
te. 

 
A) Hiperaldosteronismo primário; dosagem de aldos-

terona sérica e atividade de renina plasmática; a 
depender da gravidade do caso, o tratamento po-
de ser clínico ou cirúrgico. 

B) Síndrome de Cushing; determinação de cortisol 
urinário; o tratamento de escolha é a ressecção ci-
rúrgica do tumor secretor de cortisol. 

C) Hipertensão renovascular; angiografia por resso-
nância magnética; bloqueador de canal de cálcio. 

D) Feocromocitoma; dosagem de catecolaminas em 
sangue e urina; o tratamento preferencial é clíni-
co. 

E) Hiperparatireoidismo primário; dosagem de cálcio; 
uso de calcimiméticos. 
 

2. A nefropatia membranosa (NM) é uma causa comum 
de síndrome nefrótica primária em indivíduos adultos. 
Assinale a alternativa CORRETA em relação a essa 
glomerulopatia. 

 
A) A associação entre NM e câncer ainda é contro-

versa, de forma que a investigação de neoplasias 
não faz parte da rotina de investigação comple-
mentar.  

B) Caracteriza-se por ter uma história natural de pro-
gressão inexorável para doença renal crônica, 
com uma taxa de remissão espontânea inferior a 
10%, o que indica o uso de terapia imunossupres-
sora agressiva na quase totalidade dos casos. 

C) Recentemente, foi demonstrada a presença de 
autoanticorpos direcionados contra o receptor de 
fosfolipase A2 (anti-PLA2R1) em cerca de 70% 
dos pacientes com NM idiopática. Embora os ní-
veis desses autoanticorpos possam ser utilizados 
para o diagnóstico, eles não guardam relação com 
a atividade da doença ou resposta ao tratamento. 

D) Há evidências que sugerem o uso de anticoagula-
ção profilática, sobretudo, naqueles pacientes 
com hipoalbuminemia severa (albumina < 2,5 
g/dL), devido ao elevado risco de fenômenos 
tromboembólicos, inclusive trombose de veia re-
nal. 

E) O uso de corticosteroides isoladamente constitui a 
principal forma de tratamento da NM idiopática, 
induzindo a remissão completa ou parcial da sín-
drome nefrótica em cerca de 2/3 dos casos. 

 

3. A injúria renal aguda (IRA), uma síndrome caracteri-
zada pela perda rápida da função renal, é comum em 
pacientes hospitalizados, em especial na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI). Sobre o assunto, marque a al-
ternativa CORRETA. 

 
A) Dentre as formas de terapia de substituição renal, 

a diálise peritoneal é a associada com o melhor 
clearance de solutos e retirada de volume, consti-
tuindo-se a terapia de escolha para adultos com 
IRA na UTI.  

B) Embora a identificação de novos biomarcadores 
de IRA sejam importantes para a compreensão da 
fisiopatologia da IRA, a creatinina é ainda consi-
derada como o marcador mais precoce dessa 
síndrome.  

C) Os idosos são um população de risco aumentado 
para a IRA devido à presença de múltiplas comor-
bidades, como hipertensão, diabetes e doença re-
nal crônica, e de alterações da hemodinâmica re-
nal relacionadas ao envelhecimento, como maior 
produção de óxido nítrico, diminuição da resistên-
cia vascular e redução do fluxo sanguíneo renal. 

D) A IRA deve ser compreendida como um evento 
reversível e limitado, que não está associado com 
o declínio a longo prazo da função renal. 

E) A rabdomiólise responde por cerca de 5-10% dos 
casos de IRA na UTI. A terapêutica baseia-se em 
reposição volêmica agressiva, com manutenção 
de débito urinário > 300 ml/h, alcalinização da uri-
na, correção de síndrome compartimental e retira-
da de drogas causadoras.  

 
4. CQD, 74 a, deu entrada com quadro de letargia na 

unidade de saúde. Normotensa, sem sinais de hipovo-
lemia. Nega uso de medicações, exceto de tratamento 
para osteoporose. Resultados laboratoriais: Sódio sé-
rico 124 mEq/L (normal 135-145mEq/L); Cloro 95 
mEq/L; potássio, 4.1 mEq/L (3,5-4,5 mEq/L); bicarbo-
nato 22 mEq/L; creatinina: 0.7 mg/dl; glicemia 86 
mg/dl; ácido úrico, 3,5 mg/dl. Concentração de sódio 
urinário: 70 mEq/L com osmolalidade urinária 382 
mOsm/kg. Sem história prévia de doença cardiovas-
cular ou doença hepática. Marque a alternativa COR-
RETA. 

 
A) A concentração urinária de sódio, osmolalidade 

urinária e o nível sérico baixo de ácido úrico suge-
rem o diagnóstico de SIADH (síndrome de secre-
ção inapropriada do hormônio antidiurético). 

B) A hiponatremia crônica é comum no idoso e fre-
quentemente multifatorial. O uso de diuréticos tia-
zídicos e a SIADH (síndrome de secreção inapro-
priada do hormônio antidiurético) são causas ra-
ras nessa faixa etária. 

C) A correção lenta da hiponatremia aguda pode 
causar lesão cerebral devido à síndrome de des-
mielinização osmótica. 

D) A hiponatremia crônica está associada a um me-
nor risco de morte, osteoporose e fraturas ósseas 
que indivíduos normonatrêmicos. 
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E) O tratamento da hiponatremia deve ser feito uni-
formemente, independentemente se o quadro é 
agudo ou crônico, e do estado volêmico do paci-
ente. 
 

5. CQD, 24 anos, foi admitida no hospital por quadro de 
fraqueza muscular, náuseas e constipação. PA: 110 x 
70 mmHg. Peso: 45 kg. Altura: 1,80 m. Resultados la-
boratoriais: Sódio sérico 140 mEq/L (normal 135-
145mEq/L); potássio, 2,6 mEq/L (3,5-4,5 mEq/L); cre-
atinina: 0,7 mg/dl; glicemia 86 mg/dl. Relata medo de 
ganhar peso, apesar de as amigas a considerarem 
“muito magra”. Por essa razão, iniciou uso de fórmula 
para emagrecer há cerca de dois meses. Sobre o ca-
so, marque a alternativa CORRETA. 

 
A) As alterações eletrocardiográficas relacionadas a 

esse distúrbio eletrolítico são depressão de seg-
mento ST, onda T apiculada e onda U. 

B) Por ser um íon predominantemente extracelular, a 
hipocalemia reflete um grande deficit de potássio 
corporal. 

C) A hipocalemia crônica pode levar a lesões vacuo-
lares das células epiteliais do túbulo proximal e, 
menos frequentemente, do distal. Além de, em 
casos mais prolongados, poder causar alterações 
renais severas, incluindo nefrite intersticial, fibrose 
e atrofia tubular.  

D) A hipocalemia é uma complicação pouco frequen-
te na anorexia nervosa. Pode resultar do deficit na 
ingestão, uso abusivo de diuréticos ou laxantes e 
vômitos repetidos. 

E) O tratamento da hipocalemia compreende a iden-
tificação e correção da causa (remoção de medi-
camento, mudança de dieta etc.) e a reposição 
eletrolítica, que deve ser feita preferencialmente 
por via endovenosa, sem a necessidade de moni-
toração cardíaca.  

 
6. Paciente CRT, 64 anos, negro, veio para consulta 

com nefrologista encaminhado devido à alteração da 
função renal. Relata ser diabético e hipertenso há pelo 
menos 10 anos. Refere retinopatia diabética prolifera-
tiva. Nega sintomatologias relacionadas ao trato uriná-
rio. Em uso de anlodipina 10mg/dia; hidroclorotiazida 
25 mg/dia, insulina NPH 20 UI SC cedo. PA: 140 x 
100 mmHg. Sem alterações ao exame físico, exceto 
por sobrepeso. Exames laboratoriais: creatinina 1,8 
mg/dl; ureia 93mg/dl; Na+ 140 mEq/L; K+ 4,0mEq/L; 
glicemia 160 mg/dL; hemoglobina glicada 8%; 25 (OH) 
vitamina D 14 ng/dL; parcial de urina: proteínas +++, 
hemácias: 2/campo; leucócitos: 3/campo; relação al-
bumina: creatinina: 2000 mg/g. Marque a alternativa 
CORRETA em relação à nefropatia diabética (ND). 

 

A) O duplo bloqueio do sistema renina angiotensina 
aldosterona (SRAA) está indicado devido aos efei-
tos aditivos entre os inibidores de enzima conver-
sora da angiotensina (IECA) e os bloqueadores 
dos receptores AT1 da angiotensina II (BRA) no 

controle da proteinúria e da progressão da função 
renal, em conjunto aos poucos efeitos colaterais 
relacionados à essa associação. 

B) A prevalência de deficiência e insuficiência de vi-
tamina D é alta dentre os diabéticos. As principais 
razões para essa deficiência incluem baixa inges-
tão dietética, reduzida exposição ao sol, obesida-
de, disfunção renal e predisposição genética.  

C) Embora a biópsia renal não seja comumente rea-
lizada para investigar ND, em algumas situações 
ela está indicada. Como, por exemplo, no caso 
apresentado, em que o paciente apresenta protei-
núria nefrótica na ausência de complicações mi-
croangiopáticas. 

D) A ND, a qual se desenvolve em cerca de 90% dos 
diabéticos, é uma das principais causas de doen-
ça renal crônica em pacientes em terapia renal 
substitutiva.  

E) Juntamente com o controle da proteinúria, o con-
trole pressórico e glicêmico é fundamental para o 
retardo da progressão da ND. No caso apresenta-
do, como ambos estão dentro do alvo desejado, a 
maior atenção deve ser voltada para a proteinúria. 
 

7. As doenças renais hereditárias respondem por cerca 
de 10% dos casos de doença renal que progride para 
doença renal crônica (DRC) em adultos, sendo consi-
deradas a quinta causa mais comum de DRC em es-
tágio final, atrás apenas do diabetes, hipertensão, 
glomerulonefrite e pielonefrite. Com relação às doen-
ças renais hereditárias, assinale a alternativa COR-
RETA. 

 

A) A doença renal policística do adulto autossômica 
dominante, uma das desordens hereditárias mais 
comuns, pode apresentar-se como complicações 
associadas à doença renal de rápida progressão 
para DRC.  

B) A doença da Fabry é uma doença hereditária liga-
da ao X que resulta da deficiência da enzima alfa-
galactosidade A, levando ao acúmulo de glicoes-
fingolipídeos nos lisossomos. Manifestações co-
muns dessa doença incluem angioqueratomas, 
hipo-hidrose e acroparestesia. 

C) A síndrome de Alport compreende um grupo de 
desordens hereditárias que envolvem a membra-
na basal glomerular e afeta frequentemente a có-
clea e a córnea. A hematúria é uma manifestação 
pouco comum e tardia dessa síndrome. 

D) A síndrome de Liddle caracteriza-se por hiperten-
são severa que, usualmente, inicia-se na idade 
adulta, podendo associar-se com hipocalemia e 
alcalose metabólica. 

E) A síndrome de Bartter e a síndrome de Gitelman 
são desordens autossômicas recessivas com 
anormalidades metabólicas características, que 
incluem hipercalemia, acidose metabólica, hiper-
reninemia e hiperaldosteronismo. 
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8. O antibiótico que pode aumentar o risco de injúria 
renal aguda em idosos quando prescrito em associa-
ção com bloqueador de canal de cálcio é: 

 
A) Doxiciclina. 
B) Trimetoprim sulfametoxazol. 
C) Cefalexina. 
D) Azitromicina. 
E) Claritromicina. 

 
9. A doença renal crônica (DRC) tem sido considerada 

um problema de saúde pública. Por ser insidiosa, su-
as manifestações comumente ocorrem apenas em 
uma fase adiantada da doença. Assinale a alternativa 
INCORRETA em relação à DRC e suas manifesta-
ções. 

 
A) A DRC caracteriza-se pela perda progressiva da 

função renal, com o acúmulo de compostos orgâ-
nicos, denominados toxinas urêmicas. Dentre os 
critérios diagnósticos da DRC, estão a presença 
de uma taxa de filtração glomerular < 60 ml/min 
e/ou a presença de proteinúria, por um período 
superior a três meses. 

B) A principal causa de mortalidade nos indivíduos 
portadores de DRC é a doença cardiovascular. 
Esse risco elevado está relacionado à elevada 
prevalência de fatores de risco tradicionais, como 
hipertensão, diabetes e dislipidemia, somada à 
presença de fatores não tradicionais ou ligados à 
uremia. 

C) A anemia relacionada à DRC possui como princi-
pal característica ser hipocrômica e microcítica, 
devido à deficiência de eritropoetina. Seu trata-
mento baseia-se exclusivamente na reposição de 
ferro. 

D) Dentre os principais fatores que fazem parte da fi-
siopatologia do hiperparatireodismo secundário à 
DRC podemos citar a hiperfosfatemia, a hipocal-
cemia, a deficiência de vitamina D e o desenvol-
vimento de resistência óssea à ação calcêmica do 
PTH. 

E) O prurido urêmico é uma importante manifestação 
da DRC, de duração e intensidade variáveis, que 
afeta principalmente as costas, pernas, tórax e 
cabeça.  
 

10. Paciente procurou assistência médica com queixa de 
astenia, náuseas, vômitos e edema há cerca de qua-
tro semanas. Exames admissionais revelaram creati-
nina de 8,6 mg/dL e ureia de 250 mg/dL. Marque a al-
ternativa INCORRETA em relação à indicação de tra-
tamento dialítico de urgência. 

 
A) Hipercalemia refratária ao tratamento clínico.  
B) Pericardite urêmica.  
C) Diátese hemorrágica. 
D) Alcalose metabólica refratária ao tratamento clíni-

co. 

E) Encefalopatia ou neuropatia urêmica, cujos sinais 
e sintomas incluem mioclonia, confusão mental e 
convulsão. 
 

11. A hipertensão renovascular (HR) é uma causa comum 
de hipertensão secundária, cuja prevalência pode 
atingir até 5% dos pacientes hipertensos. Marque a al-
ternativa INCORRETA. 

 
A) A revascularização é superior ao tratamento me-

dicamentoso no manejo da HR, independente da 
etiologia (doença aterosclerótica ou displasia fi-
bromuscular) e do grau de disfunção renal, estan-
do sempre indicada, pois melhora o controle pres-
sórico e aumenta a sobrevida renal. 

B) A aterosclerose e a displasia fibromuscular são as 
causas mais comuns de HR, sendo a primeira a 
mais comum entre as duas, especialmente entre 
os indivíduos idosos.   

C) O uso de inibidores da enzima conversora da an-
giotensina (IECA) e de bloqueadores do receptor 
AT1 da angiotensina II (BRA) é eficaz no controle 
pressórico da HR, porém, é contraindicado nos 
pacientes que apresentam estenose de artéria re-
nal bilateral ou unilateral em rim único.  

D) Exames de imagem não invasivos como a angio-
grafia digital e a antirressonância apresentam boa 
sensibilidade e especificidade, e podem substituir 
a arteriografia renal para o diagnóstico de esteno-
se da artéria renal. 

E) O tratamento da doença aterosclerótica é funda-
mental no manuseio da HR secundária à ateros-
clerose, independente da realização de revascula-
rização. 
 

12. A prevalência mundial de nefrollitíase é alta, estando 
em torno de 5 a 13%. Além de estar associada a um 
alto índice de recorrência. Por essas razões, o conhe-
cimento da nefrolitíase é importante na prática clínica 
diária.  Assinale a alternativa INCORRETA em relação 
a essa doença. 

 
A) A maioria dos cálculos urinários é composta de 

oxalato de cálcio ou fosfato de cálcio, que perfa-
zem cerca de 80% dos cálculos. Estruvita, ácido 
úrico e cistina são os outros principais componen-
tes, embora menos frequentes.  

B) O citrato de potássio, usualmente recomendado 
na profilaxia da nefrolitíase, promove o aumento 
do citrato urinário, um inibidor da formação de cál-
culo, além de alcalinizar a urina. 

C) Hipertensão, diabetes, obesidade, cirurgia bariá-
trica e baixa ingestão hídrica são consideradas fa-
tores de risco para a formação de cálculo renal. 

D) O tamanho do cálculo renal e sua localização são 
principais determinantes da possibilidade de pas-
sagem espontânea do cálculo. Cálculos < 5mm 
passam espontaneamente na maioria dos casos, 
ocorrendo uma diminuição progressiva na taxa da 
passagem espontânea a partir desse tamanho.  
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E) Embora seja uma condição associada a complica-
ções renais, como infecção e quadros obstrutivos, 
a nefrolitíase não está associada ao desenvolvi-
mento de doença renal crônica. 
 

13. A infecção urinária (ITU) é a infecção bacteriana mais 
comum no ser humano e acomete, principalmente, 
mulheres. A ITU pode ser classificada como alta ou 
baixa, sintomática ou assintomática, complicada ou 
não complicada. Assinale a alternativa INCORRETA 
em relação a essa doença. 

 
A) Em relação aos agentes causadores de ITU, a 

Escherichia coli é a principal bactéria relacionada 
à cistite não complicada e à pielonefrite em mu-
lheres; enquanto infecções causadas por bacté-
rias produtoras de urease podem levar à formação 
de cálculo coraliforme.  

B) O quadro de pielonefrite aguda caracteriza-se pe-
la presença de febre, calafrios, dor no flanco, náu-
seas e vômitos. Sintomas típicos de cistite podem 
estar ou não presentes. 

C) O termo bacteriúria assintomática refere-se à pre-
sença de cultura de urina positiva em um indiví-
duo assintomático. Uma vez que sua ocorrência 
durante a gravidez não está associada a nenhum 
risco para o feto e devido ao risco de toxicidade 
dos antibióticos, o seu tratamento não é recomen-
dado.  

D) A infecção recorrente do trato urinário refere-se à 
ocorrência de duas ou mais infecções no período 
de seis meses ou três ou mais infecções em um 
ano. Esse tipo de infeção é comum em mulheres 
jovens, mesmo sem alterações anatômicas do tra-
to urinário. 

E) A ITU é rara em homens menores de 50 anos, po-
rém, sua incidência aumenta progressivamente 
após essa idade. Além disso, está mais provavel-
mente associada com anormalidades anatômicas, 
como o aumento prostático.  
 

14. A acidose metabólica caracteriza-se pelo acúmulo de 
ácidos no organismo e redução dos níveis de bicarbo-
nato sérico. Marque a alternativa CORRETA em rela-
ção a esse distúrbio acidobásico. 

 
A) A acidose metabólica hiperclorêmica resulta da 

perda excessiva de bicarbonato e cloro do orga-
nismo, como, por exemplo, nos casos de diarreia 
severa.  

B) Os sintomas relacionados a esse distúrbio são, 
geralmente, causados pela doença ou condição 
causadora da acidose metabólica. Taquipneia, 
confusão mental e letargia podem ser observados. 
Além disso, casos severos de acidose metabólica 
podem levar ao choque e morte.  

C) A hipocalemia pode complicar os casos de acido-
se metabólica devido à passagem do potássio do 
meio extracelular para o intracelular. 

D) O ânion gap refere-se à diferença entre as con-
centrações dos cátions e dos ânions presentes no 

sangue e é considerado uma ferramenta clínica 
muito útil para diferenciar os principais tipos de 
acidose. Para seu cálculo, devemos levar em con-
ta o cálcio (Ca+2) como cátion, e o cloro (Cl-) e o 
bicarbonato (HCO3

-) como ânions. 
E) A reposição de bicarbonato é uma medida tera-

pêutica que deve ser sempre usada para o contro-
le da acidose, juntamente com medidas voltadas 
para a doença de base do paciente, mesmo nos 
casos de acidose leve (pH 7,2 – 7,3). 
 

15. Masculino, 72 anos, portador de diabetes mellitus, 
hipertensão essencial, dislipidemia, prostatismo e hi-
potireoidismo. É admitido em hospital após o diagnós-
tico de colecistite aguda, com indicação de interven-
ção cirúrgica. Faz uso de grande número de medica-
mentos para as condições acima citadas.  
Ao processo de ajustar as medicações de uso prévio 
do paciente ao momento atual de transição do cuida-
do para o ambiente hospitalar chamamos: 

  
A) reconciliação medicamentosa. 
B) polifarmácia. 
C) polimedicação seletiva. 
D) doseamento unitário. 
E) dispensação segura. 

 
16. São consideradas práticas seguras para um melhor 

Cuidado em Saúde: 
 

I. Criar uma cultura de segurança no cuidado de  
saúde. 

II. Farmacêuticos devem participar ativamente do 
processo de uso do medicamento, no mínimo, es-
tando disponíveis para consulta com os prescrito-
res de medicamentos sobre a prescrição; interpre-
tação e revisão das prescrições de medicamento; 
preparação dos medicamentos; dispensa dos me-
dicamentos; e administração e monitoramento dos 
medicamentos. 

III. Assegurar que as informações sobre os cuidados, 
especialmente mudanças nas prescrições e nova 
informação diagnóstica, sejam transmitidas de 
forma oportuna, clara e compreensível para todos 
que estejam prestando cuidados de saúde ao pa-
ciente e que precisam daquelas informações para 
fornecer o cuidado. 

IV. Todos os pacientes devem receber profilaxia para 
úlcera de estresse no ambiente hospitalar.  

 
Sobre as assertivas anteriores, assinale a alternativa 
CORRETA.  

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

 
17. Conforme a literatura atual sobre o cuidado seguro e 

adequado para um paciente diabético hospitalizado, 
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com uso prévio de insulina no domicílio, é CORRETO 
afirmar que:  

 
A) a avaliação do controle glicêmico com uso de he-

moglobina glicosilada deve ser evitada. 
B) para o controle dos episódios de hiperglicemia 

deve ser utilizada a glicemia capilar e a correção 
conforme glicemia (sliding scale).  

C) a glicemia capilar deve ser utilizada como referen-
cial para decisão sobre uso de insulina basal e 
correcional.  

D) os anti-hiperglicemiantes orais devem ser manti-
dos durante o internamento, em especial a met-
formina, por melhorar a mortalidade.  

E) a insulina de longa duração deve ser evitada, in-
dependente dos valores da glicemia, pois isso, 
habitualmente, gera hipoglicemia.  
 

18. São indicações para profilaxia de TEV (Tromboembo-
lismo Venoso) no ambiente hospitalar:  
 
I. História prévia de TEV; 
II. Síndrome nefrótica; 
III. Presença de trombose, com evidência de anticor-

pos antiplaquetas; 
IV. AVE isquêmico. 

 
Considerando as indicações de profilaxia exposta, as-
sinale a alternativa CORRETA. 

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

 
19. Homem de 48 anos, portador de Cirrose Hepática 

Alcóolica, MELD 18 pontos, busca atendimento médi-
co devido a quadro de obstipação há sete dias, segui-
do por confusão mental, alucinações auditivas e visu-
ais e inversão do ciclo sono-vigília. Seus dados vitais 
eram normais. No exame físico mostrava-se coopera-
tivo, acordado, letárgico, desorientado no tempo e es-
paço e possuía aranhas vasculares no tórax anterior, 
ginecomastia e flapping (asterix). Sobre a descom-
pensação desse paciente, leia as assertivas abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA. 

 

I. O paciente está descompensado em Encefalopa-
tia Hepática grau 3. 

II. Lactulose pode auxiliar no manejo clinico deste 
paciente. 

III. Rixafimina mostrou-se superior à Lactulose e à L-
ornitina L-aspartato no manejo da Encefalopatia 
Hepática. 

 

A) Apenas II está correta. 
B) I e II estão corretas. 
C) Apenas III está correta. 
D) I e III estão corretas. 

E) Apenas I está correta. 
 

20. Homem de 68 anos, portador de Cirrose Hepática por 
Hepatite C crônica, vem para sua primeira consulta 
ambulatorial encaminhado da Unidade Básica de Sa-
úde. Podemos afirmar que a indicação do exame de 
endoscopia digestiva alta (EDA) para rastreamento da 
presença de varizes de esôfago nesse paciente deve 
ser solicitada: 

 
A) após 3 meses do diagnóstico da cirrose. 
B) ao diagnóstico da cirrose. 
C) após 6 meses do diagnóstico da cirrose. 
D) após 12 meses do diagnóstico da cirrose. 
E) apenas se o paciente já tiver histórico de hemor-

ragia digestiva. 
 

21. Mulher de 50 anos, portadora de hipertensão arterial 
sistêmica, hipotireoidismo, dislipidemia e obesidade 
grau 2, foi encaminhada da Unidade Básica de Saúde 
devido a achado de esteatose hepática ao ultrassom 
de abdômen superior. A paciente nega etilismo. Sobre 
este assunto, leia as assertivas a seguir e assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
I. Deve-se orientar a paciente sobre a necessidade 

de seus parentes em 1º e 2º grau realizarem ras-
treamento para esteatose hepática não alcoólica, 
independente da presença ou não de comorbida-
des. 

II. Na avaliação dos pacientes com esteatose hepá-
tica não alcoólica é essencial a exclusão de outras 
etiologias para esteatose, bem como de outras 
doenças hepáticas crônicas. 

III. A dosagem de citoqueratina 18 (CK18) é um bio-
marcador de esteato-hepatite nos pacientes por-
tadores de esteatose hepática não alcoólica, sen-
do hoje indicação de rotina e podendo substituir a 
biópsia hepática. 

 
A) I e II estão corretas. 
B) Apenas III está correta. 
C) II e III estão corretas. 
D) Apenas II está correta. 
E) Apenas I está correta. 

 
22. Homem de 78 anos, portador de Cirrose Hepática por 

Hepatite B crônica, Child A (6 pontos), detectou em 2 
exames de imagem a presença de uma massa hepá-
tica de 12 cm, localizada nos segmentos V e VI, su-
gestiva de Hepatocarcinoma (Li-RADS 5) com invasão 
de ramo direito de veia porta. O paciente nega outras 
comorbidades e diz sentir-se bem. O tratamento a ser 
considerado para esse paciente é: 

 
A) Quimioembolização intra-arterial hepática. 
B) Transplante hepático. 
C) Ressecção hepática. 
D) Sorafenibe. 
E) Radiofrequência hepática. 
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23. Mulher de 28 anos busca atendimento médico devido 
a estufamento, eructações e flatulência, principalmen-
te após se alimentar. A paciente realizou um teste de 
tolerância à lactose para investigação do quadro: 

 

Teste de tolerância à lactose:                80mg/dL (jejum) 
                                         90mg/dL (após 30 minutos) 
                                         94mg/dL (após 60 minutos) 
                                         88mg/dL (após 90 minutos) 

 
Sobre a interpretação desse teste é CORRETO afir-
mar que a paciente possui: 

 
A) alergia à lactose e deve ser orientada quanto à di-

eta isenta em proteína do leite. 
B) intolerância à lactose e deve ser orientada quanto 

à dieta com baixa lactose. 
C) exame de tolerância à lactose normal e deve ser 

medicada com pró-cinéticos. 
D) alergia à lactose e deve ser orientada quanto à di-

eta com baixa lactose. 
E) intolerância à lactose e deve ser orientada quanto 

à dieta isenta em proteína do leite. 
 

24. Mulher de 62 anos, portadora de Retocolite Ulcerativa 
corticodependente, em uso crônico de azatioprina 
150mg/dia e prednisona 20mg/dia há 6 meses, vem 
para avaliação. Nesta consulta discute-se sua saúde 
óssea e como prevenir a osteoporose induzida pela 
corticoterapia. Sobre esse assunto é correto afirmar 
que: 

 
A) não há indicação para prevenção da osteoporose 

induzida pela corticoterapia e nenhuma medida de 
suplementação deve ser adotada. 

B) há indicação para prevenção da osteoporose in-
duzida pela corticoterapia e, de acordo com o Co-
légio Americano de Reumatologia, há necessida-
de de suplementação para se atingir a ingestão 
total diária de 500 a 1000mg de cálcio ao dia + 
400 a 800UI de vitamina D. Há, também, necessi-
dade de intervenção farmacológica sobre o meta-
bolismo ósseo com bisfosfonatos.  

C) não há indicação para prevenção da osteoporose 
induzida pela corticoterapia. No entanto, deve-se 
indicar suplementação para atingir a ingestão total 
diária de 1200 a 1500mg de cálcio ao dia + 800 a 
1000UI de vitamina D. 

D) há indicação para prevenção da osteoporose in-
duzida pela corticoterapia e, de acordo com o Co-
légio Americano de Reumatologia, há necessida-
de de suplementação para atingir a ingestão total 
diária de 500 a 800mg de cálcio ao dia + 200 a 
400UI de vitamina D. Não há necessidade de in-
tervenção farmacológica sobre o metabolismo ós-
seo. 

E) há indicação para prevenção da osteoporose in-
duzida pela corticoterapia e, de acordo com o Co-
légio Americano de Reumatologia, há necessida-
de de suplementação para atingir uma ingestão 

total diária de 1200 a 1500mg de cálcio ao dia + 
800 a 1000UI de vitamina D. Como intervenção 
farmacológica, a opção são os bisfosfonatos. 
 

25. Diante das seguintes afirmativas: 
 

I. Em relação à amiloidose sistêmica primária: a co-
loração de vermelho do congo, demonstrando a 
presença de depósito amiloide no tecido, é consi-
derada o “padrão ouro” para o diagnóstico dife-
rencial entre os tipos mais frequentes de amiloi-
dose. 

II. Em relação à Síndrome de POEMS: a patogênese 
da síndrome está relacionada a uma produção 
excessiva de citocinas, sendo os critérios maiores 
para o diagnóstico a polineuropatia desmielinizan-
te e a presença de proteína monoclonal. 

III. Em relação à Leucemia Mieloide Crônica (LMC): 
apresenta pan-hipercelularidade na medula ós-
sea, o cromossomo Filadélfia é positivo em mais 
de 90% dos casos e a esplenomegalia é um 
achado comum no exame físico. 

IV. Em relação a metemoglobinemia: quando causa-
da por tentativa de suicídio, com ingestão de 
grande quantidade de agente oxidante 
(ex.:nitratos), deve ser tentado tratamento com 
azul de metileno.  

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

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

 
26. Um paciente de 67 anos de idade procura o médico 

para a realização de check-up. 
Ele não apresentava queixas, era um indivíduo ativo 
(atividade física 4 vezes por semana), negava etilis-
mo, negava tabagismo, negava possuir comorbida-
des. 
 
O exame físico não apresentava particularidades. 
Nos exames laboratoriais solicitados, apresentou o 
seguinte resultado de hemograma:  

 
Hematócrito = 39% 
Hemoglobina = 13,9g/dl 
Leucócitos = 37.000/mm3  
Neutrófilos = 24% 
Linfócitos = 70% 
Eosinófilos = 1% 
Monócitos = 5% 
Plaquetas = 250.000 

 
Para o paciente acima,  a hipótese mais provável é: 

 
A) Leucemia Linfocítica Crônica. 
B) Leucemia Linfoblástica Aguda. 
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C) Síndrome Mielodisplásica. 
D) Trombocitemia Essencial. 
E) Leucemia Mieloide Crônica. 

 
27. Paciente masculino, 67 anos, antecedente de HAS e 

Diabetes, faz uso de metformina (850 mg 2x/ dia) e 
enalapril (10 mg de 12/12 h). 
Refere ser etilista social, nega tabagismo. 
Refere que há cerca de 8 meses iniciou queixa de as-
tenia e parestesias em MMII e MMSS, com piora gra-
dativa nas últimas semanas.  
Veio ao hospital por estar com dificuldade de deambu-
lar. 
No exame físico, o que chamou a atenção foi a pali-
dez 3+/4+ e um sopro cardíaco pansistólico. 
Exame neurológico normal. 
FC = 118 bpm, PA = 110 x 90 mmHg. 
Exames laboratoriais: 
Hemograma: Hb = 5,8 g/d (VCM= 119), Leucócitos = 
2810/mm3 (Neutrófilos = 47%, Linfócitos = 43%), Pla-
quetas = 78.000/mm3, com presença de Neutrófilos 
hipersegmentados. 
Reticulócitos= 1%, Ferritina = 410 ng/ ml 
Desidrogenase lática (DHL) = 5000 UI/ml (VR até 780 
UI/ ml) 

  
Assinale a alternativa CORRETA em relação à condu-
ta a ser tomada. 

 
A) Transfusão de concentrado de hemácias; Realizar 

Biópsia de medula óssea imediatamente, pois o 
diagnóstico provável é leucemia aguda. 

B) Transfusão de concentrado de hemácias; Realizar 
EDA e ecografia de abdômen total, pois o diag-
nóstico provável é cirrose complicada com HDA e 
pancitopenia distributiva. 

C) Transfusão de concentrado de hemácias; Realizar 
EDA, colonoscopia e ecografia de abdômen, pois 
o diagnostico mais provável é neoplasia do apare-
lho digestivo. 

D) Não transfundir; Realizar plasmaferese, pois se 
trata de uma PTT (púrpura trombocitopênica 
trombótica). 

E) Transfusão de concentrado de hemácias; Solicitar 
dosagem de vitamina B12, ácido fólico e EDA 
(endoscopia digestiva alta); Iniciar reposição em-
pírica com ácido fólico e vitamina B12, pois o di-
agnóstico provável é de anemia megaloblástica.  
 

28. Paciente feminina, 23 anos, hígida, procura a emer-
gência devido à "alergia" na perna. Você avaliou e viu 
que apresentava petéquias em MMII, com o restante 
do exame físico normal. 
Paciente nega qualquer tipo de sangramento. 
Você solicitou um Hemograma e veio o seguinte resul-
tado: 
Hb:12,8 g/dl 
Leucócitos: 6200/mm3 (diferencial normal) 
Plaquetas: 26.000/mm3 (com revisão microscópica) 

 
A conduta terapêutica mais adequada é: 

A) iniciar corticoide. 
B) transfundir plaquetas. 
C) repetir contagem plaquetária no citrato. 
D) realizar aspirado de medula óssea. 
E) indicar plasmaférese. 

 
29. Paciente do sexo feminino, 24 anos, asmática em uso 

de 250 mcg de beclometasona duas vezes ao dia, 
vem ao seu consultório queixando-se de ter acordado 
à noite três vezes no último mês com dor torácica tipo 
aperto, dispneia e chiado no peito. Não apresenta ne-
nhuma queixa durante o dia, conseguindo realizar su-
as atividades normalmente. Você solicita uma espiro-
metria que mostra um VEF1 = 75% do predito. Assina-
le a alternativa CORRETA quanto à classificação do 
controle da doença e a melhor conduta a ser tomada, 
respectivamente. 

 
A) Asma parcialmente controlada, associar ao corti-

coide inalatório, corticoide sistêmico. 
B) Asma não controlada, associar ao corticoide inala-

tório, um antileucotrieno. 
C) Asma parcialmente controlada, associar ao corti-

coide inalatório, beta 2 de longa duração. 
D) Asma não controlada, aumentar a dose do corti-

coide inalatório. 
E) Asma controlada, manter a conduta e observar 

mais 30 dias. 
 
30. Paciente do sexo masculino, 67 anos, tabagista ativo 

desde os 13 anos de idade, o procura queixando-se 
de tosse seca, dispneia aos pequenos esforços e per-
da de 3 kg iniciada há cinco meses. Durante o exame 
físico nota-se que o paciente está com saturação de 
oxigênio = 93% e estertores em velcro são ausculta-
dos em bases pulmonares. A tomografia de tórax de 
alta resolução vem com o seguinte laudo: faveolamen-
to com predominância periférica e em lobos inferiores 
associado a bronquioloectasias de tração. O diagnós-
tico provável é: 

 
A) Pneumonite de Hipersensibilidade subaguda. 
B) Pneumonia Intersticial Usual. 
C) Pneumonia Intersticial Não Específica. 
D) Pneumonia em Organização. 
E) Linfangioleiomiomatose. 
 

31. Durante um plantão noturno no pronto-socorro, você 
atende um rapaz de 23 anos com queixa de febre de 
até 39 ºC, tosse com secreção amarelada e dor torá-
cica à direita. Ao exame físico, o paciente encontra-se 
em regular estado geral. Os dados vitais: PA = 
130/82, FC 100, T 38,6C e FR 20. O exame do tórax 
revela aumento do frêmito toracovocal, submacicez e 
estertores finos na base direita. A opção mais ade-
quada para o tratamento domiciliar é: 

 
A) Levofloxacino 500 mg ao dia por 7 dias. 
B) Levofloxacino 750 mg ao dia por 7 dias. 
C) Moxifloxacino 400 mg ao dia por 5 dias. 
D) Amoxicilina 500 mg de 8 em 8 h por 7 dias. 
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E) Claritromicina 500 mg ao dia por 5 dias. 
 

32. No ambulatório de pneumologia, você atende uma 
paciente de 32 anos encaminhada pela ginecologia. 
Grávida de 23 semanas, a paciente queixa-se de tos-
se com expectoração clara há 4 semanas, sudorese 
noturna e astenia. Já traz nessa consulta uma radio-
grafia de tórax que revela imagem cavitada em ápice 
direito. Devido sua suspeita grande de tuberculose, a 
paciente é internada em um leito isolado no hospital. 
Lá é coletado exame de escarro que confirma sua 
suspeita. Além de prescrever pirodixina pelo risco de 
crise convulsiva no recém-nato, a prescrição comple-
mentar para o tratamento de tuberculose nessa doen-
te é: 

 
A) Rifampicina, isoniazida e pirimetamina. 
B) Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. 
C) Rifampicina e isoniazida.  
D) Isoniazida, pirimetamina e etambutol. 
E) Isoniazida e pirazinamida. 

 
33. Paciente masculino, 67 anos, que fuma desde os 11 

anos uma carga tabágica de 45 anos/maço, queixa-se 
de dispneia quando corre no plano ou sobe uma ladei-
ra leve; esteve internado há dois meses por pneumo-
nia e sua espirometria revela índice de Tiffeneau = 
0,63, CVF = 82%%, VEF1 pré broncodilatador = 46% 
e VEF1 pós broncodilatador = 47%, é classificado se-
gundo o GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructi-
ve Lung Disease), principal consenso sobre Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica, como: 

 
A) C. 
B) D. 
C) E. 
D) A. 
E) B. 

 
34. Um homem de 56 anos de idade, com histórico de 

diabetes e hipertensão, vem se queixando de dispneia 
ao esforço. Ele nega desconforto no peito. Ao exame 
físico, apresenta turgência jugular sentado, um ritmo 
cardíaco regular com um galope apical de B4, esterto-
res crepitantes bibasais e edema de tornozelos bilate-
ralmente. O ECG revela ritmo sinusal com FC de 80 
bpm/min, sem outras alterações. A ecocardiografia 
demonstra FE do ventrículo esquerdo de 25% e aci-
nesia da parede anterior. O cateterismo demonstra 
doença arterial coronariana de três vasos com leitos 
distais adequados para cirurgia de revascularização 
miocárdica.  

 
Sobre a cardiomiopatia isquêmica desse paciente, é 
CORRETO afirmar que: 

 
A) a cirurgia de revascularização do miocárdio é su-

perior à terapia clínica somente se houver presen-
ça de angina. 

B) a cirurgia de revascularização do miocárdio me-
lhora a qualidade de vida e sobrevida mais do que 

a terapia clínica apenas se > 50% do miocárdio 
demonstrar-se viável. 

C) o miocárdio atordoado refere-se à disfunção con-
trátil persistente causada por fluxo sanguíneo co-
ronariano cronicamente reduzido. 

D) reconstrução ventricular cirúrgica com aneuris-
mectomia deve ser realizada juntamente com a 
revascularização cirúrgica, pois a parede anterior 
é acinética. 

E) o ecocardiograma ou a cintilografia com dobuta-
mina poderiam diferenciar infarto de parede ante-
rior de hibernação do miocárdio.  
 

35. Em relação à fibrilação atrial (FA), assinale a alternati-
va CORRETA. 

 
A) A FA desenvolve-se em até 10% dos pacientes 

após cirurgia cardíaca. 
B) Pacientes que estiveram em FA por menos de 72 

horas podem ser submetidos à cardioversão de 
maneira segura sem a necessidade de anticoagu-
lação prolongada. 

C) A restauração do ritmo sinusal é superior ao con-
trole crônico da frequência e anticoagulação em 
pacientes com FA. 

D) A incidência de FA aproximadamente dobra a ca-
da década de vida adulta. 

E) Uma velocidade de resposta ventricular cronica-
mente rápida na FA pode resultar em deficiência 
da função sistólica ventricular esquerda, na maio-
ria das vezes, sem sintomas de insuficiência car-
díaca. 
 

36. Considerando os portadores de fibrilação atrial, o 
candidato para uso de ácido acetilsalicílico no lugar da 
varfarina para profilaxia de AVC é: 

 
A) um homem diabético de 78 anos de idade, sem 

cardiopatia estrutural.  
B) uma mulher de 50 anos de idade, com cardiomio-

patia dilatada e sintomas controlados de insufici-
ência cardíaca.  

C) um homem de 48 anos de idade, com obesidade 
e tabagismo sem cardiopatia estrutural.  

D) um homem de 52 anos, com hipertensão e claudi-
cação de extremidades inferiores.  

E) uma mulher de 68 anos, com hipertensão e au-
mento atrial esquerdo pela ecocardiografia.  
 

37. Estudante de graduação de 20 anos de idade procura 
o pronto-atendimento com queixas de palpitações 
com início hj, manhã do dia 02 de janeiro. ECG de-
monstra fibrilação atrial. Refere episódios com sinto-
mas semelhantes nos últimos meses, sempre as se-
gundas-feiras. Seu exame físico é normal, exceto o fa-
to de estar com FC de 130 bpm e PA 138/96 mmHg. 
Após ser observado por 2 horas, retornou ao ritmo si-
nusal espontaneamente. O fator desencadeante mais 
provável é: 

 
A) uso de álcool. 
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B) hipertensão arterial sistêmica. 
C) uso de cocaína. 
D) uso de cafeína. 
E) prolapso de valva mitral. 

 
38. Com relação à fisiopatologia do colesterol, podemos 

afirmar que: 
 
A) os triglicerídeos são lipoproteínas de muito baixa 

densidade (VLDL) que são absorvidos diretamen-
te na mucosa intestinal. 

B) a lipoproteína de baixa densidade (LDL) é forma-
da nos hepatócitos para transporte do colesterol 
para as células. 

C) a lipoproteína de baixa densidade (LDL) é forma-
da em sua maioria na corrente sanguínea por 
ação de diversas enzimas circulantes e quase 
nunca nos hepatócitos. 

D) a lipoproteína de baixa densidade (LDL) é absor-
vida nos enterócitos na forma de quilomícrons, em 
sua maior parte proveniente da bile excretada no 
intestino. 

E) existem vários tipos de colesterol, sendo que as 
lipoproteínas são os mais comuns. 
 

39. Sobre a artrite psoriásica, de acordo com as Reco-
mendações sobre Diagnóstico e Tratamento da Artrite 
Psoriásica de 2013, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Não é possível estabelecer associação entre o 

envolvimento ungueal e a deformação articular. 
B) Entre as medicações utilizadas no tratamento da 

artrite psoriásica estão: metotrexate, ciclosporina, 
leflunomide e sulfasalazina.   

C) O risco de doença cardiovascular é semelhante 
ao da população geral. 

D) O uso de corticoesteroide sistêmico continuamen-
te é uma opção terapêutica para a artrite psoriási-
ca. 

E) Considerando os critérios classificatórios propos-
tos para a doença (critérios de Caspar), um paci-
ente de 35 anos, com psoríase atual e dactilite, 
sem outros achados de anamnese, exame físico e 
laboratório, pode receber o diagnóstico de artrite 
psoriásica. 
 

40. Com relação ao tratamento da artrite reumatoide (AR), 
conforme as recomendações do Consenso 2012 da 
Sociedade Brasileira de Reumatologia, assinale a al-
ternativa CORRETA. 

 
A) Os antimaláricos têm como principal efeito colate-

ral o risco de glaucoma e têm ação na progressão 
radiológica da doença. 

B) Corticoesteroides são indicados na AR para con-
trole da inflamação e da dor, em doses superiores 
a 15mg/dia de prednisona. 

C) Nas gestantes, todas as drogas modificadoras do 
curso da doença devem ser suspensas, pois ne-
nhuma delas pode ser utilizada nessas ocasiões. 

D) Naqueles pacientes que permanecem em ativida-
de da doença, o uso de biológicos está indicado e, 
quando prescritos, as outras drogas modificadoras 
do curso da doença devem ser suspensas. 

E) O metotrexate é a medicação padrão no tratamen-
to da AR porque reduz sinais, sintomas e progres-
são das lesões radiográficas. A dose inicial é de 
10-15mg/semana. 
 

41. Paciente feminina, 66 anos, caucasiana, em segui-
mento por artrite reumatoide há 30 anos. Atualmente 
em uso de metotrexate 25 mg/semana, ácido fólico 5 
mg/semana e adalimumab 40 mg a cada 15 dias. Vem 
em consulta de rotina, referindo bom controle da do-
ença com o tratamento. Entretanto, refere que em vá-
rias medidas da pressão arterial, realizadas após 15 
minutos de repouso na Unidade Básica de Saúde, 
apresentou-se hipertensa, com PA em torno de 
150/100. Já reduziu o consumo de sal, mas notou me-
lhora muito discreta dos níveis pressóricos. É tabagis-
ta, sedentária e nega história familiar de doença ate-
rosclerótica ou diabetes, porém, a mãe e o pai eram 
hipertensos. A mãe teve fratura de colo de fêmur.  Ao 
exame apresenta PA 150/100 em ambos os braços, 
FC = 72, IMC=23, exame segmentar normal, incluindo 
ausência de sopros ou edema e pulsos periféricos si-
métricos. Também não apresentava artrite. Traz os 
seguintes exames laboratoriais: enzimas hepáticas, 
hemograma e creatinina normais, glicemia de jejum = 
98 mg/dl, colesterol total = 210 mg/dL, HDL = 35 
mg/dL e triglicérides = 150 mg/dL. Assinale a alterna-
tiva CORRETA considerando as recomendações da 
Sociedade Brasileira de Reumatologia para Manejo 
das Comorbidades dos Pacientes com Artrite Reuma-
toide de 2012. 

 
A) Devido à redução na mortalidade cardiovascular, 

a clortalidona é o anti-hipertesivo de escolha co-
mo terapia inicial no tratamento da HAS em paci-
entes com AR. 

B) Os níveis de LDL colesterol estão adequados, não 
sendo necessária nenhuma intervenção adicional. 

C) A prevalência de infarto agudo do miocárdio e in-
suficiência cardíaca congestiva nos pacientes com 
artrite reumatoide é semelhante à população ge-
ral. 

D) Devido aos efeitos benéficos em nível endotelial, 
e por interferirem menos no metabolismo dos car-
boidratos e causarem menos dislipidemia, IECA 
ou BRA são preferidos como terapia inicial no tra-
tamento da HAS em pacientes com AR. 

E) Uma vez que a paciente não está mais em uso de 
corticosteroide, o risco de fraturas é semelhante 
ao risco da população geral, não sendo necessá-
ria a suplementação com cálcio e vitamina D. 
 

42. Paciente masculino, 70 anos, com quadro de dor em 
ombros e quadris, de caráter inflamatório, com rigidez 
matinal > 1 hora, associada a cefaleia temporal a es-
querda, emagrecimento e um episódio de amaurose 
fugax. Ao exame o paciente apresentava-se hipocora-
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do, emagrecido, com dor à mobilização passiva e ati-
va do ombro e quadril em todos os planos. Trouxe os 
seguintes exames: hemograma mostrando anemia 
normocítica e normocrômica, com leucócitos e plaque-
tas normais, VHS = 110 mm na primeira hora e eletro-
forese de proteínas normal. Sobre o caso, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
A) A principal hipótese é polimialgia reumática e o 

paciente deve ser tratado com prednisona 20 
mg/dia. 

B) A principal hipótese diagnóstica é arterite temporal 
e antes de qualquer medida terapêutica o pacien-
te deve ser submetido à biópsia de artéria tempo-
ral para confirmar o diagnóstico. 

C) A principal hipótese diagnóstica é arterite tempo-
ral. O quadro de amaurose fugax sugere neuropa-
tia óptica isquêmica e o paciente deve ser pulsado 
imediatamente com metilprednisolona 1g por três 
dias. 

D) A principal hipótese diagnóstica é osteoartrite e 
tendinite de supraespinhoso e o paciente deve ser 
tratado com fisioterapia e paracetamol. O aumen-
to de VHS é secundário à anemia, comum nesta 
faixa etária. 

E) A anemia possivelmente é ferropriva e a principal 
hipótese diagnóstica é câncer de cólon, reforçada 
pelo quadro de emagrecimento. 

 
43. Durante a avaliação de um paciente com quadro de 

tosse e febre encontrou-se os seguintes achados: 
temperatura axilar de 38,5 C, pressão arterial de 100 x 
55 mmHg, frequência cardíaca de 105 spm e frequên-
cia respiratória de 22 rpm. Havia cianose perioral e 
em leitos ungueais, associada com enchimento capilar 
retardado. Na ausculta pulmonar não se evidenciou 
ruídos adventícios. No hemitórax direito notou-se au-
mento do murmúrio vesicular e aumento evidente do 
tempo expiratório, com relação inspiração/expiração 
de 1:1. Sobre esses achados é CORRETO afirmar 
que a: 

 
A) cianose desse paciente é do tipo periférica. 
B) ausência de estertores pulmonares afasta a pos-

sibilidade de consolidação pulmonar. 
C) ausculta pulmonar sugere derrame pleural direito. 
D) ausculta sugere pneumonia devido a presença de 

som pulmonar brônquico. 
E) ausculta pulmonar sugere pneumonia intersticial 

devido à ausência de estertores. 
 
44. Durante a aula, um aluno descreveu os seguintes 

achados de um paciente da enfermaria: Inspeção to-
rácica normal. Palpação e percussão normais. Auscul-
ta com murmúrio vesicular presente e simétrico e, nas 
bases pulmonares, sons pulmonares não musicais, 
explosivos, de curta duração e audíveis desde o início 
da inspiração, também presentes na expiração. O pro-
fessor sugeriu que o aluno auscultasse a boca do pa-
ciente enquanto este respirava e notou que os ruídos 
eram transmitidos para a boca. O paciente tossiu e 

escarrou duas vezes. Novamente, o professor sugeriu 
repetição da ausculta pulmonar. O aluno referiu que 
os ruídos desapareceram. Sobre esses achados, é 
CORRETO afirmar que: 

 
A) o aluno auscultou estertores pulmonares finos. 
B) o aluno auscultou estertores pulmonares grossos. 
C) o aluno auscultou sibilos inspiratórios e expirató-

rios. 
D) o aluno auscultou roncos pulmonares. 
E) o aluno auscultou sons brônquicos. 

 
45. Durante a palpação do pescoço de um paciente taba-

gista e hipertenso, de 70 anos de idade, notou-se, ao 
se deslocar a cartilagem cricoide para baixo, oscila-
ções na traqueia que coincidiram com os batimentos 
cardíacos. Esse achado semiológico sugere a presen-
ça de: 

 
A) aneurisma aórtico. 
B) neoplasia apical pulmonar. 
C) neoplasia de tireoide. 
D) neoplasia de base de língua. 
E) dilatação ventricular. 

 
46. No Paciente 1, durante a ausculta cardíaca, notou-se 

que a primeira bulha foi gradativamente diminuindo de 
intensidade repetidamente e a segunda bulha perma-
necia constante.   
No paciente 2, notou-se que durante a expiração a 
segunda bulha ficava desdobrada, retornando para 
apenas um componente durante a inspiração.  
No paciente 3, notou-se que a segunda bulha era bem 
mais audível que a primeira no foco mitral, tricúspide e 
pulmonar.  
 
Sobre os achados semiológicos descritos, é  
CORRETO afirmar que: 

 
A) o paciente número 1 apresenta bloqueio completo 

do ramo direito. 
B) o paciente número 2 apresenta bloqueio atrioven-

tricular de primeiro grau no ECG. 
C) o paciente número 3 apresenta bloqueio do ramo 

esquerdo no ECG. 
D) os pacientes números 2 e 3 têm bloqueio do ramo 

direito no ECG. 
E) o paciente número 1 apresenta bloqueio atrioven-

tricular de segundo grau Mobitz I no ECG. 
 

47. Durante a avaliação de um paciente internado na en-
fermaria da cardiologia para investigação de dor torá-
cica e dispneia encontrou-se o seguinte achado ao se 
examinar o ictus cordis: localização visível e palpável 
no 5º espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavi-
cular. Porém, notou-se a presença de três componen-
tes durante a palpação (triple ripple). A condição clíni-
ca que causa esse achado semiológico é: 

 
A) insuficiência cardíaca. 
B) pericardite constritiva. 
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C) fibrilação atrial. 
D) estenose aórtica. 
E) miocardiopatia septal hipertrófica. 

 
48. Durante o exame físico de um paciente notou-se a 

presença de sopro na região cervical com as seguin-
tes características semiológicas: audível no lado direi-
to e acima da clavícula. Não se evidenciou frêmito. Ao 
colocar o paciente sentado e pedir que ele rodasse a 
cabeça para a esquerda, notou-se desaparecimento 
do sopro na ausculta. A etiologia provável desses 
achados semiológicos é: 

 
A) estenose aórtica, com sopro irradiado para o pes-

coço. 
B) insuficiência aórtica com sopro irradiado para o 

pescoço. 
C) estenose da carótida direita. 
D) a presença de fluxo turbulento sobre a veia jugular 

interna. 
E) doença de Graves. 

 
49. Chega ao pronto-socorro paciente gestante do primei-

ro trimestre com vômitos em grande quantidade há 
uma semana. No dia do atendimento refere quadro de 
dor torácica, seguido por dispneia intensa. Ao exame: 
Pressão arterial de 105 x 65 mmHg, frequência cardí-
aca de 110 spm , T de 37 C e frequência respiratória 
de 24 respirações por rpm. No hemitórax esquerdo 
notaram-se estertores que são sincrônicos com os ba-
timentos cardíacos. O resto do exame físico foi consi-
derado normal. 
 
Frente a esses achados semiológicos, o diagnóstico 
mais provável é:  

 
A) dissecção aórtica associada à gravidez. 
B) pneumotórax não hipertensivo associado à gravi-

dez. 
C) pneumomediastino decorrente de síndrome de 

Boerhaave. 
D) pericardite aguda associada à gravidez. 
E) tromboembolia pulmonar associada à gravidez. 

 
50. Durante o exame físico de um paciente da enfermaria 

da Clínica Médica foi detectada a presença da seguin-
te alteração ungueal: formato normal, bordas normais, 
porém, com coloração azul claro da lúnula (“azure lú-
nula”). O outro achado semiológico característico que 
poderá ser encontrado é: 

 
A) Fascies de hipertireoidismo. 
B) Anéis de Kayser-Fleischer. 
C) Fascies cushinoide. 
D) Fascies mitral. 
E) Hemorragias subungueias.  
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