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INSTRUÇÕES 
 
1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a 
numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência 
a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores 
de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não 
ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou objeto identificável pelo detector de metais. 
Tais aparelhos deverão ser DESLIGADOS e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá 
ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas. 

b) Usar boné, gorro, chapéu ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas, ressalvado o disposto no item 
4.3.5 do Edital. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando 
indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, réguas de cálculo, 
impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, exceto quando autorizado por meio de solicitação de Atendimento Especial. 

h) Emprestar ou tomar emprestados materiais para a realização das provas. 

i) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, conforme estabelecido no item 7.12, nem antes 
do tempo mínimo de permanência estabelecido no item 7.15, ou ainda não permanecer na sala conforme 
estabelecido no item 7.16 do Edital. 

j) Fazer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído deste processo seletivo. 

9. Será ainda excluído deste Processo Seletivo o candidato que: 

a) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas. 

b) Ausentar-se da sala de provas portando o Cartão-Resposta e/ou o Caderno de Questões, conforme os itens 7.15 
e 7.17.b do Edital. 

c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer dos 
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes. 

d) Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões da prova e no Cartão-Resposta. 

e) Não permitir a coleta de sua assinatura. 

f) Não se submeter ao sistema de identificação por digital e detecção de metal. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para 
entregar o Caderno de Questões da prova e o Cartão-Resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o 
consigo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Específica 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 
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RESPOSTAS
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 
02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 
03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 
04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 
05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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01 - Com relação à fibrilação atrial, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

►a) Devido à ação inotrópica negativa dos betabloqueadores, eles devem ser evitados nos pacientes com fibrilação atrial. 
b) Hipertireoidismo e intoxicação alcoólica aguda são causas bem definidas de fibrilação atrial. 
c) Idade superior a 75 anos é um fator de risco para a ocorrência de AVC no paciente portador de fibrilação atrial. 
d) Os bloqueadores de canal de cálcio verapamil e diltiazem podem ser utilizados para o controle da frequência cardíaca nos 

pacientes com fibrilação atrial. 
e) A incidência da fibrilação atrial aumenta com a idade. 

 
 
02 - As imagens A, B e C ao lado mostram: 
 

a) A = exame normal; B = infarto; C = 
metástase. 

b) A = exame normal; B = glioblastoma; 
C = metástase. 

c) A = exame normal; B = criptococoma; 
C = metástase. 

d) A = hemorragia subaracnóidea; B = 
hemorragia parenquimatosa; C = 
infarto. 

►e) A = hemorragia subaracnóidea; B = 
infarto; C = hemorragia 
parenquimatosa. 

 
 

 
 
03 - Paciente feminino, 23 anos de idade, refere que ao despertar apresentava quadro de fraqueza em ambos os membros 

inferiores, associado a parestesia com nível sensitivo na região do umbigo e retenção urinária. Ela tem apresentado 
episódios de borramento visual em ambos os olhos nos últimos 6 meses. Estudo de ressonância nuclear magnética 
(RNM) de crânio está dentro da normalidade, exceto por achado sugestivo de neurite óptica em olho direito. O provável 
diagnóstico e o achado associado são, respectivamente: 

 

a) Migrânea hemiplégica familiar – Anticorpo anticanal de cálcio. 
b) Esclerose múltipla – Anticorpo antirreceptor de acetilcolina. 
c) Encefalomielite disseminada aguda – Anticorpo antigangliosídeo. 
d) Adrenoleucodistrofia – Ácidos graxos de cadeia muito longa. 
►e) Doença de Devic – Anticorpo antiaquaporina. 

 
 
04 - O quadro abaixo apresenta achados de líquido cefalorraquidiano de quatro doenças que causam meningite. 
 

Diagnóstico Celularidade Glicose Proteína Outros achados

A < 1000 /mm3 Baixa Elevada Predomínio linfocítico 

B < 1000 /mm3 Normal Discreto aumento Predomínio linfocítico 

C > 1000 /mm3 Baixa Elevada Predomínio polimorfonuclear 

D 5 a 500 /mm3 Baixa Elevada Presença de eosinófilos 
 

Em relação às informações apresentadas, é correto afirmar que as doenças são: 
 

►a) A = tuberculose; B = meningite viral; C = meningite bacteriana; D = cisticercose. 
b) A = meningite viral; B = tuberculose; C = cisticercose; D = meningite bacteriana. 
c) A = meningite bacteriana; B = tuberculose; C = cisticercose; D = meningite viral. 
d) A = cisticercose; B = tuberculose; C = meningite bacteriana; D = meningite viral. 
e) A = meningite bacteriana; B = meningite viral; C = tuberculose; D = cisticercose. 

 
 

05 - A respeito da prevenção (profilaxia) do tromboembolismo venoso em pacientes internados, assinale a alternativa 
correta. 

 

a) Em cirurgias oncológicas, incluindo cirurgia do câncer ginecológico, a primeira escolha de medicamento para prevenção 
do tromboembolismo venoso é o uso de aspirina 81 mg ao dia. 

b) Em grandes cirurgias ortopédicas está contraindicada a administração de enoxaparina. 
►c) Em pacientes enfermos, especialmente imobilizados, está indicado o uso de enoxaparina 40 mg subcutâneo ao dia, exceto 

nos pacientes com contagem de plaquetas menor que 50000, nos pacientes com histórico de úlcera gastroduenal ativa ou 
história clínica de sangramento importante nos últimos três meses. 

d) Em cirurgias não ortopédicas de alto risco está indicada a prescrição de warfarina até que se atinja RNI entre 3,0 e 3,5. 
e) Deve-se prescrever warfarina para os pacientes em cirurgias oncológicas. 
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06 - Paciente feminina de 35 anos procura o pronto atendimento referindo palpitações taquicárdicas, sendo observada 
frequência cardíaca de 176 bpm e pressão arterial de 110/70 mmHg. Com base no ECG realizado, apresentado na figura 
abaixo, qual é a conduta mais adequada?  

 
 

►a) Adenosina endovenosa (EV) 6 mg. 
b) Cardioversão elétrica, iniciando com 100 J. 
c) Desfibrilação elétrica, iniciando com 100 J. 
d) Verapamil EV 5 a 10 mg. 
e) Amiodarona EV 150 mg. 

 
07 - A sarcoidose é uma doença granulomatosa sistêmica que apresenta manifestações clínicas variáveis, podendo 

comprometer diferentes órgãos. Com relação a essa doença, é correto afirmar: 
 

a) Sua maior incidência ocorre na oitava década de vida. 
b) O envolvimento do trato respiratório ocorre em 10% dos pacientes. 
c) Derrame pleural volumoso é um achado frequente em estudos por tomografia computadorizada do tórax. 
d) Envolvimento renal ocorre em 30% dos pacientes. 
►e) Linfonodomegalia hilar e/ou mediastinal é o achado mais comum em radiografias do tórax. 

 
08 - O exame de urina e a análise do sedimento urinário são ferramentas que, apesar de sensibilidade e de especificidade 

geralmente limitadas, fornecem importantes informações quando há correlação clínica adequada. Um achado 
decorrente de túbulos que sofreram hipertrofia compensatória e que pode ser encontrado na urina de pacientes com 
doença renal crônica são os cilindros: 

 

a) granulares pigmentados. 
►b) largos ou céreos. 
c) leucocitários. 
d) hemáticos. 
e) graxos. 

 
09 - Assinale a alternativa que apresenta a antibioticoterapia inicial apropriada para bacteremia por Staphylococcus aureus 

resistente à meticilina (MRSA) complicada. 
 

a) Oxacilina. 
►b) Daptomicina. 
c) Sulfametoxazol-trimetoprima. 
d) Clindamicina. 
e) Linezolida. 

 
10 - A respeito da hipercalcemia, é correto afirmar: 
 

a) A hipercalcemia associada a doenças granulomatosas está relacionada à síntese de grandes quantidades de paratormônio 
no interior do granuloma. 

b) O hiperparatireoidismo primário é uma das principais causas de hipercalcemia no paciente hospitalar, cursando com 
hipercalcemia moderada a grave. 

►c) Em pacientes com hipercalcemia da malignidade, o uso de bisfosfonados, como pamidronato e ácido zoledrônico, é efetivo 
em reduzir o cálcio sérico, atingindo seu efeito máximo em poucos dias. 

d) A intoxicação por vitamina D é a principal causa de hipercalcemia em pacientes em seguimento ambulatorial. 
e) Nos casos de hipercalcemia associada com doenças granulomatosas, o uso de bisfosfonados é a terapia de primeira linha. 
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11 - Sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), é correto afirmar: 
 

a) Pacientes com quadro de exacerbação leve, referindo apenas piora da dispneia, devem receber antibioticoterapia como 
um dos pilares do tratamento da exacerbação. 

b) A dose do corticoide oral deve ser diminuída lentamente nas exacerbações, pelo risco de efeito rebote e nova piora 
respiratória se houver suspensão abrupta. 

c) Em pacientes que necessitem ventilação mecânica por broncoespasmo, a droga de escolha para sedação é o midazolam, 
por ter efeito broncodilatador. 

►d) A presença de bronquiectasias e o uso de corticoides sistêmicos aumentam o risco de exacerbação causada por 
Pseudomonas aeruginosa. 

e) O objetivo da oxigenoterapia é manter a saturação de oxigênio em 95%. 
 
12 - Paciente masculino de 60 anos, assintomático, procura atendimento para obter informações sobre rastreamento de 

câncer de pulmão, após ouvir no noticiário sobre um screening que confere até 20% de redução na mortalidade por 
essa doença. Ele é tabagista de 20 cigarros por dia desde os 25 anos de idade. A recomendação correta nesse caso é: 

 

a) tomografia por emissão de pósitrons a cada 2 anos. 
b) radiografia de tórax anual. 
c) angiotomografia computadorizada de tórax a cada 5 anos. 
►d) tomografia computadorizada de baixa dosagem de tórax anual. 
e) radiografia de tórax a cada 3 anos. 

 
13 - Na suspeita de pseudotrombocitopenia, recomenda-se a confirmação laboratorial por meio da técnica de: 
 

a) contagem de plaquetas em tubo com EDTA. 
b) dosagem de fibrinogênio. 
►c) contagem de plaquetas em tubo com citrato. 
d) contagem de plaquetas em tubo com fluoreto. 
e) contagem de reticulócitos. 

 
14 - Paciente masculino de 41 anos procura atendimento clínico para avaliação pré-operatória, com plano de realizar 

cirurgia artroscópica de joelho. Ele é assintomático, não apresenta comorbidades e não faz uso de medicamentos. 
Nega tabagismo e etilismo. Sem antecedentes cirúrgicos, apresenta sinais vitais dentro da normalidade e exame físico 
sem particularidades. Em relação à avaliação pré-operatória do risco de sangramento, a conduta mais adequada para 
esse caso é: 

 

a) tempo de coagulação. 
b) hemograma completo com contagem diferencial. 
c) tempo de protrombina e tempo de tromboplastina parcial ativada. 
d) hemograma completo, com contagem diferencial, tempo de protrombina e tempo de tromboplastina parcial ativada. 
►e) avaliação da história clínica. 

 
15 - Paciente masculino de 30 anos dá entrada em coma na emergência por tentativa de suicídio com overdose de 

paracetamol. Nesse caso, qual é o grau de encefalopatia hepática na escala de West Haven? 
 

a) Grau I. 
b) Grau II. 
c) Grau III. 
►d) Grau IV. 
e) Grau V. 

 
16 - O uso de rifaximina em pacientes com cirrose hepática e encefalopatia hepática está associado aos seguintes fatores, 

EXCETO: 
 

►a) maior toxicidade renal pela droga. 
b) prevenção de recorrência. 
c) menor número de internamentos hospitalares. 
d) menor duração no tempo de internamento hospitalar. 
e) maior economia de recursos, apesar do custo da droga. 

 
17 - Você é o médico responsável pelo primeiro atendimento de um paciente masculino de 51 anos após ter sido realizado 

o diagnóstico de cirrose hepática por NAFLD. No momento, o paciente não faz uso de medicamentos. Ele nunca 
apresentou hemorragia digestiva, ascite, peritonite bacteriana espontânea (PBE) ou encefalopatia hepática. O paciente 
traz o resultado de uma endoscopia digestiva alta que evidenciou cordões varicosos de grosso calibre no esôfago. 
Ultrassom de abdome demonstrou achados compatíveis com hepatopatia crônica e ausência de ascite. Nesse caso, a 
conduta correta é: 

 

a) seguimento ambulatorial com exames de rotina, sem necessidade de tratamento adicional. 
►b) ligadura elástica endoscópica das varizes. 
c) profilaxia de PBE com norfloxacino. 
d) atenolol. 
e) furosemida. 
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18 - Assinale a alternativa que apresenta corretamente o fármaco e a dose, de forma a ser considerada uma estatina de alta 
potência. 

 

a) Pitavastatina 2 mg. 
b) Atorvastatina 20 mg. 
c) Pravastatina 20 mg. 
►d) Rosuvastatina 40 mg. 
e) Sinvastatina 80 mg. 

 
19 - Qual é a causa mais comum de hiponatremia euvolêmica? 
 

a) Insuficiência adrenal primária. 
b) Insuficiência adrenal secundária. 
c) Hipotireoidismo. 
►d) SIADH. 
e) Potomania. 

 
20 - Paciente feminina de 22 anos é avaliada em ambulatório por piora do quadro de asma. Ela passou a fazer uso de 

salbutamol sob demanda, 4 vezes por semana, e passou a acordar com sintomas uma noite por semana com 
necessidade de usar o salbutamol. Ela consegue realizar as atividades do dia a dia e atividade física, fazendo uso de 
salbutamol antes do exercício. Os sinais vitais estão dentro da normalidade e o exame físico não apresenta 
particularidades, inclusive com MV+ bilateralmente sem ruídos adventícios e sem sibilos. Espirometria demonstra 
VEF1 = 84% do previsto e VEF1/CVF = 81%. A partir do exposto, a conduta correta inclui: 

 

a) realizar uso do salbutamol de horário. 
b) acrescentar β2-agonista de longa duração. 
►c) acrescentar corticosteroide inalatório em baixa dose. 
d) acrescentar β2-agonista de longa duração e corticosteroide inalatório em baixa dose. 
e) acrescentar corticosteroide oral. 

 
21 - Você é o médico responsável pelo acompanhamento clínico de uma paciente feminina de 77 anos internada pela 

Ortopedia por uma fratura de articulação coxofemoral, em uso de sonda vesical de demora por incontinência urinária, 
sem sinais de retenção. Paciente apresenta boa evolução clínica e sem sinais ou sintomas significativos, exceto dor 
no local da cirurgia. Após você convencer o médico residente a remover a sonda vesical de demora no 3º dia de 
pós-operatório, ele resolveu solicitar um exame parcial de urina (PU) com urocultura, com resultado de PU dentro da 
normalidade e crescimento de Candida albicans na urocultura. A conduta correta de sua orientação à equipe 
cirúrgica é: 

 

a) repetição da coleta de parcial de urina e urocultura. 
►b) observação clínica. 
c) início de fluconazol via oral. 
d) início de fluconazol via endovenosa. 
e) realização de lavagem vesical com solução salina 0,9%. 

 
22 - A respeito dos tipos de infarto, quanto à sua forma de apresentação ou seu mecanismo causal, é correto afirmar que 

o infarto clássico, decorrente de isquemia miocárdica causada por evento coronariano primário, como erosão ou 
ruptura da placa de ateroma, é infarto: 

 

►a) Tipo I. 
b) Tipo II. 
c) Tipo III. 
d) Tipo IV. 
e) Tipo V. 

 
23 - Dentre os medicamentos utilizados no tratamento da angina pectoris e do infarto do miocárdio, destacam-se os 

betabloqueadores. Sobre essa classe de medicamentos, assinale a alternativa correta. 
 

a) Esses agentes atuam através do relaxamento das células musculares lisas vasculares. 
b) O efeito do betabloqueador é um aumento na frequência cardíaca e na pressão arterial. 
►c) As principais contraindicações para o uso do betabloqueador no infarto com supradesnivelamento do segmento ST são: 

sinais de insuficiência cardíaca, hipotensão arterial e bradicardia. 
d) Os betabloqueadores orais não devem ser administrados na fase precoce do infarto agudo do miocárdio não complicado. 
e) A administração do betabloqueador não reflete em redução da dor torácica. 

 
24 - Você é o plantonista do pronto atendimento de um hospital e subitamente chega, em parada cardiorrespiratória, um 

paciente do sexo masculino, de 46 anos. O monitor cardíaco juntamente com sua avaliação clínica evidenciam 
atividade elétrica sem pulso. Considerando o exposto, quais são as principais causas dessa PCR em que você deve 
pensar? 

 

a) Tromboembolismo pulmonar, hipovolemia e hiponatremia. 
b) Hipocalemia, fibrilação ventricular e hipoglicemia. 
c) Hipercalemia, pneumotórax e taquicardia ventricular. 
d) Insuficiência cardíaca, hipóxia e fibrilação atrial. 
►e) Infarto do miocárdio, tromboembolismo pulmonar e hipercalemia. 
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25 - Quanto ao diagnóstico da insuficiência cardíaca (IC), assinale a alternativa correta. 
 

a) A queixa de dispneia paroxística noturna não é um bom indicador da presença de IC. 
►b) A classe funcional da NYHA é um bom preditor de morbidade e mortalidade em um paciente com IC. 
c) O achado de sopro regurgitante mitral é pouco frequente em pacientes com IC. 
d) O achado de terceira bulha indica redução da complacência ventricular. 
e) A pressão venosa jugular é equivalente à altura do pulso venoso jugular acima do ângulo de Louis e à pressão no átrio 

direito. 
 
26 - Paciente feminina de 21 anos com história de distúrbio alimentar é trazida para a emergência por episódios de 

hematêmese. Ao exame físico, notam-se escarificações dorsais na superfície das mãos e calos nos dedos, além de 
hipertrofia de glândulas parótidas. Apresenta IMC de 19. Exames laboratoriais demonstram alcalose metabólica 
hipocalêmica. Nesse caso, o(s) achado(s) endoscópico(s) característico(s) é/são: 

 

a) anéis esofágicos. 
►b) lacerações da mucosa da junção esofagogástrica. 
c) estenoses e sulcos longitudinais. 
d) dilatação venosa na submucosa esofágica. 
e) ruptura completa da parede esofágica. 

 
27 - Paciente feminina de 23 anos procura o pronto atendimento por dor e edema de membro inferior direito, além de dor 

torácica leve, após retornar de viagem a Londres. Ao exame físico, apresenta empastamento de panturrilha e sinal de 
Homans positivo à direita. Ecodoppler venoso de membros inferiores confirma o diagnóstico de trombose venosa 
profunda proximal, e angiotomografia computadorizada de tórax não demonstrou falhas de enchimento. Apresenta 
BHCG negativo. Sinais vitais dentro da normalidade, sem instabilidade hemodinâmica. O tratamento deve ser iniciado 
com: 

 

a) edoxabana, sem necessidade de ponte. 
b) dabigatrana, sem necessidade de ponte. 
c) rivaroxabana, com necessidade de ponte. 
►d) apixabana, sem necessidade de ponte. 
e) varfarina, sem necessidade de ponte. 

 
28 - Você é o médico responsável por uma paciente feminina de 61 anos que está internada na enfermaria para tratamento 

de pneumonia comunitária, recebendo ceftriaxona e azitromicina endovenosas. Ela apresentou melhora progressiva 
do quadro desde o internamento há 3 dias. Durante sua visita médica, no entanto, a paciente desenvolve palpitações. 
Não apresenta hipotensão, dor torácica ou alteração do nível de consciência. A imagem do eletrocardiograma, 
prontamente realizado, é apresentada abaixo. 

 

 
(Créditos da imagem: Domínio público. Adaptado.) 

 

O tratamento correto a ser instituído imediatamente é: 
 

a) desfibrilação. 
b) adenosina. 
c) cardioversão elétrica. 
d) massagem do seio carotídeo. 
►e) sulfato de magnésio. 

 
29 - Qual dos exames laboratoriais abaixo tem capacidade de avaliar função de síntese hepática? 
 

►a) Tempo de protrombina. 
b) Bilirrubina. 
c) Alanina aminotransferase. 
d) Gama glutamil transferase. 
e) Fosfatase alcalina. 

 
 
30 - A melhor estratégia para redução do risco de injúria renal aguda associada a contraste (nefropatia induzida por 

contraste) em pacientes submetidos a angiografia é: 
 

a) furosemida antes da aplicação de contraste. 
b) manitol antes da aplicação de contraste. 
►c) solução salina 0,9% antes e após a aplicação de contraste. 
d) acetilcisteína antes e após a aplicação do contraste. 
e) bicarbonato de sódio antes da aplicação do contraste. 

 
  



8/11 
 

31 - Paciente masculino de 38 anos é avaliado no consultório de Clínica Médica para check-up. Ele não apresenta 
comorbidades e não faz uso de medicamentos. Apresenta história familiar significativa de pai diagnosticado com 
câncer colorretal aos 48 anos de idade. Os sinais vitais estão dentro da normalidade e o exame físico, sem 
particularidades. O rastreio recomendado ao paciente é: 

 

►a) colonoscopia imediata. 
b) colonoscopia aos 40 anos. 
c) colonoscopia aos 48 anos. 
d) colonoscopia aos 50 anos. 
e) retossigmoidoscopia aos 40 anos. 

 
O caso clínico e a imagem a seguir são referência para as questões 32 e 33. 

 

Paciente feminina de 65 anos é avaliada por múltiplos episódios de síncope. Apresenta FC 45/min, PA 88/58 mmHg, 
FR 16/min, temperatura 36,7 °C e SpO2 95% em ar ambiente. Ausculta de região precordial sem sopros. A imagem do 
eletrocardiograma é apresentada abaixo. 
 

 
Créditos da imagem: Jason Roediger 'Jer5150' (CC BY-SA 3.0) 

 
32 - O diagnóstico correto é: 
 

a) bloqueio AV de 1º grau. 
b) bloqueio AV de 2º grau Tipo I. 
c) bloqueio AV de 2º grau Tipo II. 
►d) bloqueio AV de 3º grau. 
e) fibrilação atrial. 

 
33 - A conduta correta é: 
 

a) estudo eletrofisiológico e seguimento ambulatorial. 
b) ablação por cateter. 
c) cardioversão elétrica. 
d) metoprolol. 
►e) implante de marcapasso. 

 
34 - Paciente feminina de 59 anos com história de piora de atividade de artrite reumatoide (AR), que até então era bem 

controlada com metotrexato e anti-inflamatório não esteroidal, recebe indicação terapêutica de infliximabe. Ela não 
apresenta outros sintomas ou alterações além da piora de AR. Não apresenta outras comorbidades. Não apresenta 
história de exposição a tuberculose ou outros fatores de risco para essa doença. Ao exame físico, sem 
particularidades, exceto atividade de AR. Antes do início de infliximabe: 

 

a) não é necessário realização de exame complementar ou terapia adicional. 
►b) deve ser realizado ensaio de liberação de interferon-gama (IGRA). 
c) deve ser realizada tomografia computadorizada de tórax. 
d) deve ser realizado escarro induzido com pesquisa de BAAR. 
e) deve ser realizada quimioprofilaxia com isoniazida. 
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35 - A conduta correta em relação ao tratamento de bacteremia relacionada a cateter de hemodiálise por estafilococo 
coagulase-negativa sem sinais de infecção do túnel e com boa resposta inicial à antibioticoterapia é: 

 

►a) associar técnica de bloqueio ou lock terapia com vancomicina e manter o cateter de hemodiálise. 
b) realizar antibioticoterapia convencional através do cateter e manter o cateter de hemodiálise. 
c) realizar antibioticoterapia convencional através de PICC e manter o cateter de hemodiálise. 
d) obrigatoriamente remover o cateter de hemodiálise e realizar a passagem de um novo em um outro sítio. 
e) obrigatoriamente remover o cateter de hemodiálise e realizar a passagem de um novo após 24 horas sem febre. 

 
36 - A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) possui prevalência elevada e afeta a qualidade de vida do paciente. Sobre 

essa doença, é correto afirmar: 
 

►a) Tosse crônica e pigarro são sintomas atípicos da DRGE. 
b) A DRGE prevalece em homens e idosos, mas possui reduzida prevalência em obesos e gestantes. 
c) A endoscopia digestiva alta dos pacientes com DRGE precisa apresentar esofagite para que a doença possa ser 

comprovada. 
d) A pHmetria esofágica de 24 horas quantifica o volume de ácido do refluxato (volume que reflui do estômago para o 

esôfago). 
e) A cintilografia esofágica para estudo do refluxo gastroesofágico é um exame invasivo, realizado com a administração 

intravenosa de contraste marcado com tecnécio radiomarcado (99Tc), e possui sensibilidade inferior apenas à pHmetria 
esofágica de 24 horas. 

 
37 - Há uma síndrome polipoide do trato gastrointestinal que possui origem autossômica dominante e se associa ao 

aparecimento de múltiplos pólipos hamartomatosos no estômago, no intestino delgado e no intestino grosso, 
associados à pigmentação mucocutânea em lábios, cavidade bucal, língua e pele. Nessa síndrome, também existe 
aumento da incidência de câncer de mama, de cólon, de pâncreas, de estômago e de intestino delgado, o que exige 
rigoroso acompanhamento médico. O nome da síndrome polipoide que possui essas características é: 

 

a) síndrome de Turcot. 
b) síndrome de Cronkhite-Canada. 
c) síndrome de Gardner. 
d) polipose adenomatosa familiar. 
►e) síndrome de Peutz-Jeghers. 

 
38 - Um paciente de 42 anos, não diabético, vem para consulta trazendo biópsia hepática, comprovando a presença de 

esteato-hepatite não alcoólica. O paciente está seguindo dieta hipocalórica e já realiza 150 minutos de atividade física 
semanal. No entanto, ele pergunta sobre tratamentos medicamentosos para sua esteato-hepatite não alcoólica. Com 
base nas informações do guideline da Associação Americana de Estudo de Doença Hepática sobre esse assunto 
(Hepatology 2018;67(1):328-57), é correto afirmar: 

 

a) A vitamina E 400 UI/dia melhora a fibrose hepática de pacientes diabéticos tipo 2 com esteato-hepatite não alcoólica, mas 
aumenta o risco de neoplasia de próstata na população masculina. 

b) A metformina é indicada no tratamento da esteato-hepatite não alcoólica, pois seu uso comprovou redução nos níveis de 
transaminases. 

c) A pioglitazona 30 mg/dia comprovou melhorar a histologia hepática de pacientes não diabéticos com esteato-hepatite não 
alcoólica, mas o mesmo não foi comprovado nos pacientes diabéticos tipo 2 com a mesma condição. 

d) Ômega 3 é um tratamento específico para esteato-hepatite não alcoólica associada a hipertrigliceridemia, tendo reduzido 
a taxa de depósito de gordura intracelular e a fibrose perivenular. 

►e) O ácido ursodesoxicólico não é recomendado para o tratamento da esteatose hepática ou da esteato-hepatite não 
alcoólica. 

 
39 - Paciente do sexo feminino, com 60 anos de idade e história prévia de diabetes tipo II e hipertensão arterial. Hemograma 

Hb = 8,0 g/dL, VG = 24,1%, VCM = 72,5 fl, leucócitos = 5000/uL, diferencial normal, plaquetas = 250.000/uL, ferro 
sérico = 20 ng/dl, ferritina = 100 ng/dl, CTLF = 250 g/dL, índice de saturação = 20%. O diagnóstico mais provável é: 

 

a) anemia ferropriva. 
b) anemia megaloblástica. 
c) síndrome mielodisplásica. 
►d) anemia de doença crônica. 
e) talassemia. 

 
 
40 - Paciente do sexo masculino, 14 anos de idade, negro. História de múltiplas crises de dor óssea, dispneia e anemia. 

Sobre o provável diagnóstico, é correto afirmar: 
 

a) A doença é autossômica dominante. 
b) O transplante de medula óssea é o tratamento de escolha. 
c) Cursa geralmente com esplenomegalia. 
d) São comuns infecções fúngicas. 
►e) A valina é substituída por ácido glutâmico no sexto aminoácido da cadeia beta. 
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41 - Sobre a transfusão de hemoderivados, é correto afirmar: 
 

►a) Deve-se transfundir plaquetas em pacientes após quimioterapia ou transplante de medula óssea com contagem de 
plaquetas < 10.000. 

b) A transfusão de hemácias deve ser realizada sempre que Hb < 8 g/dL. 
c) O plasma fresco congelado é o hemoderivado de escolha para pacientes com doença de Von Willebrand. 
d) Pacientes com púrpura trombocitopênica imune e anemia aplástica severa devem receber transfusão se 

plaquetas < 20.000. 
e) Os pacientes devem receber uma unidade de plaquetas para cada 20 kg de peso. 

 
42 - A síndrome hepatorrenal (SHR) Tipo 1 é caracterizada por uma lesão renal aguda precipitada por um agente 

potencialmente identificável. A terapia clínica inicial objetiva a otimização da perfusão renal sem a piora da ascite ou 
da hipertensão portal, buscando boa resposta clínica com recuperação da função renal. Com essas considerações, 
qual é o agente expansor volêmico que, associado a um vasoconstritor, seria o mais indicado para o tratamento inicial 
da SHR Tipo 1 sem aumentar o risco de piora da ascite, da hipertensão portal ou da lesão renal instalada? 

 

a) Solução salina a 0,9%. 
b) Concentrado de hemácias. 
c) Hidroxiamido. 
►d) Albumina 20%. 
e) Plasma fresco. 

 
43 - A síndrome de realimentação foi descrita pela primeira vez em 1948. Está associada ao aumento de morbimortalidade 

nos pacientes críticos. A respeito dessa síndrome, é INCORRETO afirmar: 
 

a) É marcada por presença de hipofosfatemia, que ocorre nas primeiras 72 h após o início da terapia nutricional e pode estar 
combinada com a presença de hipopotassemia e hipomagnesemia. 

►b) Está associada à demora da terapia nutricional em atingir meta calórico-proteica. 
c) O seu tratamento consiste na reposição dos eletrólitos, uso de 100 mg tiamina por 7 dias, correção de sobrecarga de 

volume e controle glicêmico. 
d) Idade > 70 a, IMC baixo, jejum prolongado, dosagem de eletrólitos já baixa antes do início da terapia nutricional e etilismo 

são alguns dos fatores de risco para a síndrome. 
e) Independentemente da rota escolhida para a terapia nutricional, a monitorização dos eletrólitos deve ser diária por pelo 

menos 72 h após o seu início. 
 
44 - Em relação ao diagnóstico de infecção por Candida sp., assinale a alternativa correta. 

 

a) O fluconazol não deve ser indicado como terapia inicial, mesmo nos casos de candidemia quando estáveis, por ser um 
agente fungostático. 

b) A infecção do trato urinário por Candida sp. deve ser tratada mesmo em pacientes de baixo risco para candidíase invasiva. 
►c) Em pacientes com candidemia, uma equinocandina é recomendada como terapia inicial, principalmente nos casos graves, 

mesmo com baixa probabilidade de espécies resistentes ao fluconazol. 
d) O tratamento para candidemia por 21 dias é seguro, não exigindo novos controles com hemoculturas. 
e) A presença de Candida sp. em secreções respiratórias indica infecção pulmonar, sendo recomendado o tratamento inicial 

com uma equinocandina. 
 
45 - Todas as situações clínicas abaixo podem levar à acidose metabólica com ânion gap normal, EXCETO: 
 

►a) cetoacidose diabética. 
b) acidose tubular renal tipo II (proximal). 
c) diarreia (GECA). 
d) reposição volêmica com grandes volumes de soro fisiológico. 
e) uso de diuréticos poupadores de potássio. 

 
46 - Sobre cuidado paliativo, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. São princípios dos cuidados paliativos: promover o alívio da dor e de qualquer outro sintoma desagradável, seja 
físico, seja psicológico, social ou espiritual, do paciente e de seu cuidador, afirmando a vida e considerando a 
morte como processo normal da vida. 

2. A construção de um gráfico diário com o PPS (Palliative Performance Scale) tem sido usada na tomada de 
decisões em cuidados paliativos e parece ter algum valor prognóstico quando associada a outros sintomas. 

3. Os cuidados paliativos devem iniciar no momento do diagnóstico da doença que ameace a vida e se estender até 
o suporte aos familiares após o óbito do paciente. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
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47 - Quanto às soluções para reposição de volume nos pacientes críticos, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O soro fisiológico 0,9 % é um cristaloide isotônico, barato e disponível, que pode ressuscitar tanto o intravascular quanto 
o interstício, mas o cloro elevado em relação ao plasma pode levar a acidose metabólica quando utilizado em grandes 
volumes. 

b) O ringer lactato é um cristaloide que, quando comparado ao soro fisiológico 0,9 %, não utiliza cloro como principal ânion e 
apresenta uma maior osmolaridade, evitando assim acidose metabólica e exigindo menores volumes na ressuscitação. 

c) As soluções hipertônicas são as escolhas preferenciais para a ressuscitação volêmica na UTI, pela maior permanência no 
espaço intravascular, menor volume e melhor segurança quanto ao risco de disfunção renal. 

d) A albumina é considerada a solução de ressuscitação ideal, exceto pelo preço elevado, sendo eficaz e segura em 
diferentes contextos clínicos, incluindo trauma e TCE. 

e) Por permanecerem mais tempo no vaso, apresentarem custos progressivamente mais baixos e um bom perfil de 
segurança, os coloides como HAES e gelatina fluida modificada estão se tornando a solução preferencial de reposição 
nos pacientes críticos. 

 
48 - Sobre a poliomielite e paralisia flácida aguda, assinale a alternativa correta. 
 

a) A transmissão é por via alimentar, sendo que a falta de higiene pessoal é o principal fator associado ao risco de 
transmissão. 

►b) A síndrome de Guillain-Barré é um diagnóstico diferencial importante, pois ambas cursam com paralisia flácida aguda 
ascendente. 

c) A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença infectocontagiosa viral aguda, causada pelo 
poliovírus, que cursa com paralisia flácida aguda ascendente em torno de 20 % dos casos. 

d) Apesar de a vacina, contemplada no Programa Nacional de Imunização possuir uma efetividade alta, ainda há casos 
esporádicos na região Norte do Brasil. 

e) A doença foi erradicada do mundo nos anos 90, porém ainda é possível sua reintrodução, mantendo-se a necessidade de 
vigilância. 

 
49 - Sobre a pneumonia associada à ventilação mecânica, é correto afirmar: 
 

►a) Os pacientes imunossuprimidos devem apresentar pelo menos um dos seguintes sinais e sintomas: febre (> 37,8º) sem 
outra causa; secreção respiratória purulenta ou mudança das características desta ou aumento da secreção ou da 
necessidade de aspiração; piora da troca gasosa. 

b) Os critérios radiológicos para todos os pacientes adultos são: um ou mais raios X seriados com um dos seguintes achados: 
infiltrado persistente novo ou progressivo, cavitação, opacificação. 

c) A infecção diagnosticada após 24 horas de intubação e ventilação mecânica até a sua suspensão é característica da 
pneumonia associada à ventilação. 

d) Paciente com febre (> 37,8º) sem outra causa e leucocitose (> 12000 cel/mm3) ou leucopenia (< 4000 cel/mm3) e secreção 
respiratória purulenta ou mudança das características desta ou aumento da secreção ou da necessidade de aspiração e 
piora da troca gasosa apresenta pneumonia associada à ventilação mecânica. 

e) Para ter a pneumonia definida microbiologicamente, o evento deve satisfazer um dos seguintes critérios laboratoriais: 
hemocultura positiva sem outro foco de infecção; cultura positiva do líquido pleural; lavado broncoalveolar (≥ 104 ufc/ml) 
ou aspirado traqueal (≥ 105 ufc/ml); exame histopatológico com evidência de infecção pulmonar; antígeno urinário ou 
cultura para Legionella spp.; outros testes laboratoriais positivos para patógenos respiratórios. 

 
50 - Sobre as medidas para controle de disseminação de Clostridium difficile no ambiente hospitalar, é correto afirmar: 
 

a) Em caso de surto de colite por C. difficile, é indicada a investigação de contatos assintomáticos com a pesquisa de toxinas 
A e B nas fezes. 

b) A higienização das mãos com álcool 70 % é considerada equivalente à lavagem das mãos para evitar a disseminação de 
C. difficile no ambiente hospitalar. 

►c) O controle e uso racional de antimicrobianos são fundamentais para diminuir a ocorrência de infecções relacionadas ao 
C. difficile. 

d) A identificação de um caso de colite por C. difficile não deve gerar medidas de controle de disseminação, pois os fatores 
envolvidos com a ocorrência de doença são dependentes do hospedeiro, sem interferência do ambiente. 

e) A transmissão entre pacientes internados usualmente ocorre através do contato com as mãos dos profissionais de saúde 
contaminadas com o próprio C. difficile. 

 


