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1- Paciente do sexo feminino, 54 anos, possui Diabetes Mellitus tipo 2 diagnosticado há 13 
anos. Recentemente passou por avaliação médica pois estava com poliúria, polidipsia e 
perda de peso e na ocasião estava com Hemoglobina glicada 12,3%. O médico 
assistente optou por trocar suas medicações antidiabéticas. Agora está em uso de 
metformina 850 mg 3x/dia, gliclazida MR 60 mg 2 comp/dia, empagliflozina 25 mg/dia. 
Há 2 dias refere náuseas, vômitos e dor abdominal, há 1 dia refere sonolência e confusão 
mental. Ao exame: torporosa, desidratada, mucosas secas, pressão arterial 
100x70mmHg. Exames: pH 7,18, bicarbonato 10mEq/l, ânion gap 23mEq/l, glicemia 198 
mg/dl, creatinina 1,0 mg/dl, potássio: 4,7 mEq/l, urina: glicose 3+, corpos cetônicos 3+, 
heme negativo. Diante do exposto, assinale a alternativa correta: 

a. Deve-se iniciar imediatamente hidratação endovenosa e insulina NPH via subcutânea 
pois a paciente apresenta-se com diabetes mellitus descompensado, sem critérios de 
cetoacidose. 

b. Deve-se iniciar imediatamente hidratação endovenosa e insulina regular ou ultra-
rápida via subcutânea pois a paciente apresenta-se com diabetes mellitus 
descompensado, sem cetoacidose. 

c. Deve-se iniciar imediatamente hidratação endovenosa, reposição de potássio e 
insulina regular via endovenosa pois a paciente apresenta-se com cetoacidose 
euglicêmica secundária a inibidor de cotransportador sódio/glicose 2 (SGLT2). 

d. Deve-se iniciar imediatamente hidratação endovenosa, reposição de potássio, 
insulina regular via endovenosa  e reposição de bicarbonato pois a paciente 
apresenta cetoacidose grave associada a acidose láctica secundária a metformina. 

 
2- Paciente do sexo feminino, 44 anos de idade, refere indisposição e cansaço frequente. 

No exame físico a tireóide encontra-se normopalpável. Traz exames colhidos 
recentemente: T4 livre 0,9 ng/dl (valor de referencia 0,8-1,7 ng/dl) e TSH 6,0 mUI/L (valor 
de referencia 0,45 - 4,5 mUI/L). Refere alta devido internação para tratamento de 
pneumonia há 1 semana.  Assinale a alternativa correta:  
a. Devido sintomas e exames laboratoriais compatíveis com hipotireoidismo, deve-se 

iniciar a reposição de levotiroxina.  
b. Deve-se solicitar ultrassonografia de tireóide e anticorpo anti-TPO para confirmar o 

diagnóstico de hipotireoidismo.  
c. Trata-se de hipotireoidismo subclínico e o mesmo deve ser tratado pois o TSH está 

acima de 2,5 mUI/L. 
d. Deve-se solicitar novo TSH após 2 a 3 meses para confirmar a insuficiência 

tireoideana.  
 

3- Paciente do sexo feminino com 35 anos de idade. Refere sensação de fraqueza, 
cansaço, indisposição, sonolência, tontura frequente. Relata amenorreia desde o último 
parto há 3 anos. Neste último parto refere que apresentou descolamento prematuro de 
placenta. Relata também agalactia pós parto, com necessidade de uso de fórmulas para 
aleitamento ao recém nascido.  Ao exame nota-se palidez cutânea, pele ressecada, 
pressão arterial sentada 112x70mmHg e em ortostase 90x58 mmHg.  Traz exames:  T4 
livre 0,5 ng/dl (valor de referencia 0,8-1,7 ng/dl) e TSH 0,2 mUI/L (valor de referencia 
0,45 - 4,5 mUI/L). 
a. Antes de iniciar a reposição de levotiroxina, deve-se descartar insuficiência adrenal 

através da dosagem do cortisol basal entre 8 e 9 horas da manhã. 
b. Antes de iniciar a reposição de levotiroxina, deve-se descartar insuficiência adrenal 

através do teste de supressão com 1 mg de dexametasona. 
c. O padrão laboratorial confirma hipotireoidismo secundário e pode ser iniciada a 

reposição de levotiroxina. 
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d. O padrão laboratorial confirma hipotireoidismo primário e pode ser iniciada a 
reposição de levotiroxina.   

 
4- Paciente do sexo feminino, de 67 anos, raça negra, vem em consulta médica por ter 

fraturado a coluna vertebral após queda da própria altura. Refere antecedente de 
menopausa cirúrgica aos 39 anos de idade após ter realizado histerectomia e 
ooforectomia bilateral.  Desde então vem lentamente ganhando peso e, atualmente 
possui sobrepeso. Refere possuir o diagnóstico de artrite reumatoide desde os 45 anos 
de idade, e, por isso, refere sedentarismo e uso crônico de glicocorticoides. Possui 
histórico familiar  materno positivo de osteoporose e fratura de fêmur. Relata baixa 
exposição solar e baixa ingestão de leite e derivados. Nega tabagismo ou etilismo. 
Refere labirintopatia com vertigens e quedas frequentes. Assinale a alternativa que 
contém apenas os fatores de risco para osteoporose e os exames laboratoriais que 
fazem parte da investigação rotineira de causas secundárias de osteoporose.  

a. Menopausa precoce, raça negra, baixa ingestão de leite e derivados / hemograma, 
cálcio, fósforo. 

b. Artrite reumatoide, histórico familiar de fratura de fêmur, sedentarismo / cálcio, função 
tireoideana, calciúria de 24 horas. 

c. Sexo feminino, idade > 65 anos, sobrepeso / eletroforese de proteínas séricas, cálcio, 
25(OH)vitamina-D. 

d. Baixa exposição solar, baixa ingestão de leite e derivados, uso crônico de 
glicocorticoide / função tireoideana, 1,25 (OH)2 vitamina D, cálcio. 

 
5- Paciente do sexo masculino,  53 anos. Realizou tomografia de abdome devido suspeita 

de nefrolitíase. Em tomografia, foi detectado nódulo em glândula supra-renal direita 
medindo cerca de 2 cm de diâmetro. Quanto à investigação do nódulo adrenal, assinale 
a alternativa correta: 

a. pesquisa de feocromocitoma através da dosagem de metanefrinas plasmáticas ou 
urinárias deverá ser realizada em todos os pacientes. 

b. pesquisa de Síndrome de Cushing através da dosagem de cortisol livre urinário de 24 
horas deverá ser realizada apenas nos pacientes hipertensos. 

c. pesquisa de hiperaldosteronismo primário deverá ser realizada em todos os pacientes. 
d. pesquisa de hiperaldosteronismo primário deverá ser realizada apenas nos pacientes 

com hipocalemia.  
 

6- Segundo a Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda, publicada em 
2018, fazem parte dos sintomas típicos e sinais mais específicos na insuficiência 
cardíaca, respectivamente: 

a. dispneia paroxística noturna e taquicardia. 
b. intolerância ao exercício e extremidades frias. 
c. tosse noturna e edema periférico. 
d. ortopneia e refluxo hepatojugular. 

 
7- Segundo a Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemia e Prevenção da 

Aterosclerose, publicada em 2017, a partir de que níveis de triglicérides os indivíduos 
devem receber terapia apropriada para redução do risco de pancreatite, sendo grau de 
recomendação I e nível de evidência A? 

a. > 150 mg/dL 
b. > 200 mg/dL 
c. > 300 mg/dL 
d. > 500 mg/dL 

 
8- Um dos marcadores de alto risco da pericardite aguda é: 
a. ausência de elevação de enzimas de necrose miocárdica. 
b. febre acima de 40ºC. 
c. história prévia de anticoagulação oral. 
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d. derrames pericárdicos moderados. 
 

9- Dentre as substâncias ilícitas que elevam a pressão arterial, qual delas pode causar 
rabdomiólise e lesão renal aguda? 

a. Ecstasy. 
b. Cocaína. 
c. Heroína. 
d. Anfetamina. 

 
10- Paciente com volume urinário de 5.000ml nas últimas 12 horas, osmolaridade urinária 

< 250mosmol/L, Na=159. Qual o diagnóstico mais provável? 
a. Gastroenterite aguda 
b. Diabetes insípidus 
c. Hipertermia 
d. Afogamento em água salgada 

 
11- As valvopatias cardíacas podem ser divididas em primárias, aquelas cuja alteração 

estrutural inicia-se na própria valva, e em secundárias, aquelas cuja alteração estrutural 

valvar é secundária ao remodelamento de outras estruturas cardíacas. Com relação às 

valvopatias primárias, em países desenvolvidos, observa-se maior prevalência da 

etiologia degenerativa. Em contrapartida, nos países subdesenvolvidos e no Brasil, 

ocorre grande prevalência da etiologia reumática. Independente de suas etiologias, as 

valvopatias podem ocasionar repercussões clínicas significativas e demandar plastia ou 

troca valvar cirúrgica nos casos de maior gravidade. Acerca do diagnóstico e tratamento 

devemos considerar: 

a. Pacientes com ruflar diastólico em foco apical, sinais eletrocardiográficos de sobrecarga 
atrial esquerda e de câmaras direitas apresentam evidências de insuficiência mitral 
significativa; 

b. Síncope, dispnéia aos esforços e dor torácica são clássicos sinais indicativos de 
insuficiência aórtica grave, com implicações prognósticas adversas; 

c.  Pacientes que apresentem diagnóstico de febre reumática devem receber 
preferencialmente benzilpenicilina G benzatina a cada 15 dias nos 2 primeiros anos do 
surto. Após, devem receber o antibiótico por intervalos não superiores a 21 dias; 

d. A hipertensão pulmonar significativa pode ocasionar dilatação ventricular direita e 
remodelamento do anel tricuspídeo com consequente estenose da valva tricúspide. 
 

12- Paciente masculino  de 64 anos, hipertenso, diabético e dislipidêmico, apresenta-se em 
pronto atendimento após início súbito de dor torácica “rasgante”, de forte intensidade, 
sem fatores de melhora, persistente há 2 horas, associada a sudorese fria. Submetido 
rapidamente a eletrocardiograma evidenciando supradesnivelamento do segmento ST 
em D2, D3 e AVF. Radiografia torácica realizada no leito evidenciando alargamento do 
mediastino. Sobre o quadro clínico acima podemos afirmar: 

a. A possibilidade de dissecção aórtica está descartada pelo evidente infarto agudo do 
miocárdio decorrente de trombose coronária; 

b. Hematoma intramural aórtico e úlcera penetrante da aorta constituem síndromes aórticas 
agudas de evolução benigna, sem risco associado de morte, que se resolvem na maioria 
das vezes com tratamento clínico; 

c.  A classificação anatômica da dissecção aórtica aguda por “DeBakey” e/ou “Stanford” 
tem importância prognóstica, mas não interessa à definição do tratamento; 

d. A insuficiência valvar aórtica e o tamponamento cardíacos são graves complicações que 
podem ser consequentes à dissecção aórtica. 

 
Paciente masculino com 32 anos e HIV positivo apresentando dispneia e exame de 
tomografia computadorizada abaixo. 
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13-  Qual principal hipótese diagnóstica? 
a. Pneumocistose 
b. Tuberculose 
c.    Sarcoidose 
d. Paracoccidiodomicose 

 
14- Baseado no exame de tomografia de crânio (com contraste à esquerda e sem contraste à 
direita) qual a principal hipótese diagnóstica? 

 

  
 
a. AVC isquêmico envolvendo território da artéria cerebral média direita 
b. AVC isquêmico envolvendo território da artéria cerebral média esquerda 
c.          AVC Hemorrágico 
d. Hemorragia subaracnóide 

 
15- Qual das tríades abaixo corresponde à  tríade da Hidrocefalia de Pressão Normal? 

a. Sudorese, hipertensão e hemiparesia 

b. Apraxia de marcha, demência e incontinência urinária 

c. Cefaleia holocraniana, equimose palpebral e vômito 
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d. Bradipneia, bradicardia e hipertensão 
 

16- Qual das medicações abaixo está menos associada a quedas em idosos: 
a. Amtriptilina 
b. Clonidina 
c. Atenolol 
d. Clonazepam 

 
17- As varizes gastroesofágicas com sangramento são uma complicação da hipertensão portal. 
Dos itens abaixo qual é o único que NÃO se relaciona com o risco de sangramento:  

a. Tamanho e localização das varizes 
b. Ingesta de bebida alcoólica recente 
c. Grau de hipertensão portal (pressão venosa portal > 12 mmHg) 
d. Gravidade da cirrose (classificação Child-Pugh)  

 
18- Marque a alternativa que contém uma associação incorreta sobre os efeitos adversos dos 
anti-micobacterianos: 

a. Isoniazida: neurite periférica 
b. Rifampicina: coloracão alaranjada dos fluídos corporais 
c. Pirazinamida: hiperuricemia 
d. Etambutol: ototoxicidade 
 
19- Paciente 55 anos ,assintomático respiratório, contactante domiciliar de paciente com 
tuberculose pulmonar, com PPD de 5 mm, radiografia de tórax  normal , escarro com 
baciloscopia negativa. Última vacinação com BCG há mais de 10 anos. Qual conduta correta 
neste caso?  

a. Inicia-se a quimioprofilaxia com rifampicina por 1 mês  
b. Não há necessidade de quimioprofilaxia  
c. Inicia-se quimioprofilaxia com isoniazida por 6 meses 
d. Repete-se o exame em 5 semanas para avaliar conversão  
 
20- São broncodilatadores de ação agonista beta-adrenérgica  
a. Ipratrópio, formoterol, salmeterol 
b. Vilanterol, formoterol, indacaterol  
c. Tiotrópio, salbutamol, formoterol  
d. Salmeterol, glicopirrônio, salbutamol 

 
21- Paciente A.F.G. 65 anos , ex – tabagista com carga tabágica prévia de 80 anos/maço, com 
diagnóstico de DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica). Refere há 5 anos quadro de 
dispneia progressiva,  CAT 13, tosse seca esporádica. No último ano refere 1 exacerbação 
com tratamento domiciliar, sem necessidade de hospitalização. Foi prescrito uso de formoterol 
e budesonida há 1 ano com melhora dos sintomas. Sobre o exposto acima assinale a 
alternativa correta. 
a. Paciente é classificado como GOLD B, não havendo necessidade do uso de budesonida, 

podendo ser associado LAMA se persistência dos sintomas. 
b. Paciente é classificado como GOLD D, havendo necessidade do uso de LAMA ao 

esquema terapêutico já usado pelo paciente. 
c. Paciente é classificado como GOLD A, podendo ser suspenso seu esquema terapêutico, 

necessitando  somente do uso de broncodilatador quando necessário.  
d. Paciente é classificado como GOLD C, estando sua terapêutica já otimizada.  
 
22- Hipercapnia com diferença alvéolo-arterial de oxigênio normal são achados na seguinte 
situação: 
a. insuficiência respiratória por doenças neuromusculares 
b. exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica 
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c. síndrome de angústia respiratória aguda 
d. embolia pulmonar maciça 

 
23- Mulher de 60 anos, cardiopata grave, durante sua internação desenvolve pneumonia 
associada a um grande derrame pleural. Realiza-se toracocentese para esclarecimento 
diagnóstico, evidenciando que a etiologia de  seu derrame pleural é de origem transudativa. 
Qual dos resultados abaixo é mais compatível com derrame pleural devido a ICC: 
a. Proteína de 5 g/dL 
b. pH de 7,13 
c. Relação proteína do derrame/proteína do plasma de 0,7 
d. Desidrogenase lática do líquido pleural de 100 mg/dL (sérica de 420 mg/dL) 

 
24- Fazem parte dos critérios de Wells para tromboembolismo venoso, exceto: 
a. Episódios prévios de TEV 
b. Frequência cardíaca maior que 100 bpm 
c. Diagnóstico recente de câncer 
d. Hipoxemia 

 
25- Paciente 40 anos, brasileira, 1,60 m , 73 Kg, em investigação de tosse crônica seca, 
radiografia de tórax normal, apresenta os seguintes valores de espirometria: CVF (capacidade 
vital forçada): 2,51 (88%), VEF1 (volume expiratório forçado): 1,52 (67%), VEF1/CVF 0,60. O 
laudo adequado deste exame seria: 
a. Distúrbio ventilatório obstrutivo leve  
b. Dentro dos padrões da normalidade 
c. Distúrbio ventilatório restritivo leve 
d. Distúrbio ventilatório misto moderado 
 
26- Ortodeoxia é a denominação para: 

a. Dispneia que surge na mudança de  posição dorsal para ortostática 
b. Dessaturação arterial de oxigênio acentuada com a posição de decúbito lateral  
c. Dispneia que surge com a o decúbito horizontal  
d. Dessaturação arterial de oxigênio na mudança de posição dorsal para ortostática 

 
27- Paciente 45 anos, sexo feminino, queixa-se de dispneia aos esforços com início há 7 anos, 
após episódio de tromboembolismo pulmonar, tratado corretamente na ocasião.  Durante 
investigação observado em exames solicitados: ecocardiograma com hipertensão arterial 
pulmonar moderada, aumento de câmaras direitas, ventrículo esquerdo de tamanho e função 
normal, cintilografia pulmonar com alta probabilidade para TEP crônico, cateterismo cardíaco 
direito com PAPm (pressão arterial pulmonar média) 35 mmHg, PoAp (pressão de oclusão de 
artéria pulmonar) 7 mmHg, resistência vascular pulmonar aumentada. Com base no exposto 
qual seria a melhor opção terapêutica para paciente portadora de hipertensão pulmonar 
tromboembólica crônica?  
a. Iniciar uso de sildenafil isoladamente e realizar acompanhamento periódico para avaliar a 

necessidade de associação com outras drogas vasodilatadoras. 
b. Encaminhar para centros de referência para avaliação de endarterectomia pulmonar. 
c. Iniciar  terapia vasodilatadora combinada como sildenafil e bosentana, baseado na gravidade 

clinica e nos elevados níveis de pressão de artéria pulmonar média medidos pelo cateterismo 
cardíaco direito  

d. Não está indicado o uso neste caso de medicações vasodilatadoras pulmonares 
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28- O uso de medicamentos para tratamento do tabagismo é usado quando a abordagem 
cognitivo-comportamental é insufciente para abandono da dependência. Qual dos fármacos 
abaixo atua como agonista dos receptores nicotínicos promovendo a liberação de dopamina no 
sistema nervoso central ao ativar seletivamente os receptores α4β2?  
a. Clonidina  
b. Tartarato de vareniclina  
c. Cloridrato de bupropiona 
d. Terapia de  reposição de nicotina  

 
29- Paciente 42 anos, sexo feminino, usuária de anticoncepcional oral dá entrada em pronto 
atendimento com 2 horas de evolução de hemiplegia direita e afasia. Sua investigação evidencia 
tomografia de crânio com hipodensidade definida em todo território de artéria cerebral média 
esquerda, eletrocardiograma em ritmo sinusal, ultrassom duplex de carótidas com estenose de 
70% em carótida interna esquerda e angiotomografia com imagem sugestiva de dissecção em 
mesma topografia. Segundo a classificação de TOAST pode-se afirmar que a etiologia deste 
acidente vascular cerebral é: 
a. Cardioembólico 
b. Grandes Vasos 
c. Pequenos Vasos 
d. Outras causas 
 
30- Paciente sexo feminino, 80 anos, procura atendimento médico com queixa de déficit motor 
proporcionado em todo hemicorpo esquerdo, sem afasia, heminegligência ou queixas visuais. 
Refere que os sintomas duraram ao redor de 45 minutos e no momento da avaliação o exame 
neurológico é normal (pontuação na escala do NIH de zero). Em relação a terapia antitrombótica 
para prevenção secundária assinale a melhor opção: 

a. Está indicada mono antiagregação perene com AAS. 
b. Está indicada dupla antiagregação perene com AAS e clopidogrel. 
c. Está indicado dupla antiagregação por 21 dias com AAS e clopidogrel e após este período 

mono antiagregação com antiagregante a critério do médico assistente. 
d. Não está indicado nenhuma terapia antitrombótica para o caso descrito devido elevado risco 

de complicações hemorrágicas. 
 

31- Paciente sexo masculino, 22 anos, apresentou parada cardíaca por afogamento revertida 
após 28 minutos de manobras de ressuscitação. Admitido em unidade de terapia intensiva, teve 
sua sedação retirada no segundo dia e após 24 horas sem sedativos apresentava coma 
arresponsivo, pupilas isocóricas midriáticas sem fotorreação, perda dos reflexos córneo-
palpebrais e óculo-cefálicos e ainda ausência de drive respiratório. Segundo a legislação atual, 
pode-se afirmar: 
a. Trata-se de provável diagnóstico de morte encefálica, porém está descartada a 

possibilidade de doação de órgãos devido antecedente de afogamento. 
b. O diagnóstico de morte encefálica só pode ser firmado após a avaliação clínica obrigatória 

por dois neurologistas e confirmação por exame complementar. 
c. São exames complementares aceitos para o diagnóstico de morte encefálica o doppler 

transcraniano, eletroencefalograma e tomografia de crânio sem contraste. 
d. A prova da apnéia é a única etapa indispensável para avaliação do protocolo de morte 

encefálica e deve ser realizado apenas em uma das avaliações clínicas. 
 
32- Qual das alternativas abaixo é o preditor mais precoce de insuficiência respiratória na crise 
miastênica? 
a. Gasometria arterial (saturação de oxigênio arterial) 
b. Prova de função pulmonar (capacidade vital forçada) 
c. Subtipo da miastenia gravis (classificação de Osserman) 
d. Terapia imunossupressora em uso (azatioprina) 
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33- Paciente do sexo masculino procura atendimento médico com história de paresia flácida 
progressivamente ascendente, arreflexa, associado a dor em panturrilhas e em dorso 15 dias 
após retornar de viagem a cidade de Bonito-MS quando apresentou episódio auto-limitado de 
diarreia sem produtos patológicos com duração de 2 dias. Entre as paralisias flácidas agudas, o 
diagnóstico diferencial mais provável é: 
a. Síndrome de Guillain-Barré, sendo a evolução temporal entre a diarreia (evento gatilho) e o 

início da fraqueza compatível com desmielinização inflamatória. 
b. Botulismo, podendo antecedente de diarreia estar associado ao episódio de ingestão do 

Clostridium botulinum. 
c. Miastenia gravis, sendo a diarreia manifestação da síndrome colinérgica secundária a doses 

excessivas de piridostigmina. 
d. Paralisia periódica hipocalêmica, com expoliação de potássio causada pelo episódio 

diarreico. 
  
34- Paciente de 48 anos, hipertenso e diabético, apresentou quadro súbito de palpitações após 
libação alcoólica. Sem outros sintomas. PA:120/80 mmHg. FC: 150 bpm. Exame Físico nada 
digno de nota. Foi realizado um ECG abaixo. Qual o diagnóstico e a melhor conduta ? 

 
a. Flutter Atrial. Iniciar amiodarona venosa 
b. Flutter Atrial. Cardioversão elétrica 
c. Fibrilação Atrial. Ecocardiograma transesofágico e posterior cardioversão elétrica 
d. Taquicardia Atrial. Controle da frequência cardíaca e programar ablação 

 
35- Homem de 38 anos, sem relato de comorbidades, iniciou quadro súbito de palpitações e 
sensação de pulsação forte na garganta, Não apresentava dor, dispneia ou perda de 
consciência. Exame Físcio: acordado, alerta, PA: 120/80 mmHg, FC: 160 bpm. Ausculta 
pulmonar normal. ECG realizado abaixo. Qual a próxima conduta ? 
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a. Adenosina 6 mg em bolus 
b. Cardioversão elétrica 
c. Amiodarona endovenosa 
d. Manobra vagal 

 
36- Com relação a terapia antitrombótica na fibrilação atrial,é correto afirmar que :  

a. Está sempre indicada, independente do risco de tromboembolismo 
b. Os novos anticoagulantes (Rivaroxaban. Dabigatran, Apixaban) podem ser utilizados 

em pacientes com fibrilação atrial de origem valvar 
c. Varfarina é a única opção segura em pacientes com insuficiência renal dialítica 
d. Pacientes com HAS-BLED (escore de risco de sangramento)  não devem receber 

terapia antitrombótica 
 
37- Sobre as arritmias cardíacas, assinale a alternativa correta : 
a. As extrassístoles ventriculares podem acontecer em indivíduos hígidos de qualquer 

faixa etária e não exigem tratamento 
b. A arritmia sinusal é uma condição que exige o uso de antiarrítmicos 
c. Na fibrilação atrial é imperativo o uso de anticoagulantes orais como prevenção de AVC 
d. A bradicardia sinusal requer tratamento mesmo se assintomática 

 
38- Paciente de 22 anos é trazido ao HUMAP UFMS com quadro de febre, vômitos e cefaléia há 
duas semanas e alteração do nível de consciência há 56 horas. Ao exame, paciente obnubilado, 
atendendo às solicitações simples com certa demora, paresia de sexto par craniano, rigidez de 
nuca terminal e ausência de déficits motores nos 4 membros. Foi submetido a punção lombar 
com análise liquórica após tomografia de crânio sem meio de contraste. Os achados laboratoriais 
do líquor mais compatíveis com a história clínica do paciente são:  

a. Celularidade: 1860 cél/mm3; 95% PMN, 5% LM; Glicorraquia 5 mg%; Proteinorraquia 107 
mg%, bacterioscopia com diplococos gram positivos.  

b. Celularidade: 120 cél/mm3; 15% PMN, 85% LM; Glicorraquia 55 mg%; Proteinorraquia 50 
mg%, bacterioscopia e tinta nanquim negativos.  

c. Celularidade: 280 cél/mm3; 35% PMN, 65% LM; Glicorraquia 15 mg%; Proteinorraquia 
250 mg%, bacterioscopia negativa e tinta nanquim negativos.  

d. Celularidade: 5 cél/mm3; 100% LM; Glicorraquia 60 mg%; Proteinorraquia 30 mg%, 
bacterioscopia com Ziehl Neelsen positivo e tinta nanquim negativos.  
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39- No teste tuberculínico com 5 UT em adultos é correto afirmar que indurações:  
a. entre 5 e 10mm em pacientes sem fatores de risco para tuberculose devem ser 

interpretadas como infecção pelo Mycobacterium tuberculosis;  
b. menores que 5mm em indivíduos infectados pelo HIV devem ser interpretadas como 

infecção pelo Mycobacterium tuberculosis;  
c. maiores que 10mm em imunocompetentes podem ser  atribuídas à vacinação BCG na 

infância; 
d.       maiores que 5mm em indivíduos imunossuprimidos devem ser  interpretadas como 
infecção pelo Mycobacterium tuberculosis.  
 

40- Um grupo de 80 militares participou de uma operação em uma base de treinamento próximo 
a Campo Grande no período de 15 a 30 Setembro de 2014. Entre dezembro de 2014 a março 
de 2015, 30 desses indivíduos foram atendidos no Hospital Dia Esterina Corsini do HUMAP 
UFMS com lesões ulceradas, algumas com linfangite adjacente, na sua maioria em membros 
superiores, face ou pescoço.  
A droga mais adequada para o tratamento dos militares é:  
a. itraconazol; 
b. anfotericina B; 
c. antimoniato-n-metil glucamina (Glucantime) 
d. azitromicina; 
 
41- Duas gestantes (1 e 2) assintomáticas em acompanhamento pré-natal fazem exames 
sorológico, cujos resultados estão descritos abaixo 

  Teste sorológico  Primeiro trimestre  Segundo trimestre  

GESTANTE 1  

toxoplasmose (ELISA) 
IgM não reativa  IgM não reativa  

IgG reativo IgG reativo 

Testes treponêmicos (Sífilis) 
Fta-Abs postivo 

 

Não-treponêmico (Sífilis) VDRL 1/4 

        GESTANTE 2 

toxoplasmose (ELISA) 
IgM reativo IgM reativo 

IgG não reativo IgG reativo 

Testes treponêmicos (Sífilis) 
Fta-Abs negativo 

 

Não-treponêmico (Sífilis) VDRL 1/8 

Considerando que existe a possibilidade de dano fetal pelo Toxoplasma gondii e Treponema 
pallidum na gestação, é correto afirmar que:  
a. existe risco de toxoplasmose congênita na gestante A pela reatividade das reações 

encontradas no primeiro e segundo trimestre;  
b. existe risco de sífilis congênita na gestante A pela positividade do teste treponêmico 

demonstrada;  
c. existe risco de toxoplasmose congênita na gestante B pela demonstração da infecção 
aguda durante a gestação; 
d. existe risco de sífilis congênita na gestante B pela positividade do teste não treponêmico 
demonstrada; 
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42- São infecções oportunistas, associadas aos níveis de linfócitos CD4/mm3 >500: 
a. síndrome retroviral aguda, lesões de mucosa, meningoencelfalites virais, síndrome de 

Guillain- Barré, linfoadenopatia generalizada persistente. 
b. infecção disseminada por Citomegalovirus(CMV), infecção disseminada por M. avium, linfoma 

primário do SNC (sistema nervoso central) 
c. candiíase oral e genital recorrente, tuberculose ganglionar pulmonar e miliar, leucoplasia 

pilosas oral 
d. sindrome consumptiva, neoplasia cervical, linfoma de células B, anemia. 

 
 43- A fibrilação atrial é arritmia sustentada mais frequente da prática clínica. Tem como fatores 
clínicos predisponentes hipertensão, diabetes, infarto agudo do miocárdio, doenças valvares, 
insuficiência cardíaca, dentre outros.  Os eventos cardioembólicos associados acarretam maior 
morbimortalidade, devendo ser prevenidos por meio de anticoagulação dos casos selecionados. 
No manejo clínico de pacientes com fibrilação atrial crônica, assume importância os escores de 
CHADSVASC e HASBLED, que devem ser interpretados da seguinte forma: 

a. Escore HAS-BLED elevado (acima de 3 pontos) contraindica a anticoagulação destes 
pacientes, devido ao elevado risco de sangramento; 

b. Pacientes com CHADSVASC igual ou superior a 2 pontos, com próteses valvares 
metálicas, podem ser tratados com os novos anticoagulantes orais (inibidores diretos dos 
fatores Xa ou IIa); 

c. Pacientes com idade entre 65 e 75 anos acumulam 2 pontos, sendo indicada a 
anticoagulação independente da pontuação dos demais fatores do escore CHADSVASC; 

d. Os escores CHADSVASC e HAS-BLED tem componentes em comum, quais sejam: 
hipertensão arterial, acidente vascular cerebral (AVC) e idade avançada. 

 
44- Mulher de 44 anos em uso de sulfato ferroso há 15 dias relata que há 2 anos percebe 
fraqueza, queda de cabelo, pele seca e baixo rendimento laboral por sonolência excessiva. Fala 
que está com as fezes escurecidas e dor “na boca do estômago”. Nos exames laboratoriais 
apresenta hemoglobina de 9g/dl, VCM baixo, ferritina sérica alta, e capacidade total de ligação 
da transferrina baixa. Considerando quadro clínico e os exames laboratoriais informados, qual 
alternativa apresenta a hipótese diagnóstica mais provável? 
a.  anemia por deficiência de ferro devido sangramento gastrintestinal 
b.  anemia ferropriva por menorragia 
c. anemia associada a hipotireoidismo. 
d. anemia hemolítica do tipo Talassemia   

 
45- Homem negro de 65 anos apresenta fadiga, leucócitos = 6300/microlitro, hemoglobina = 9.5 
g/dl, VCM baixo, HCM baixo, plaquetas = 550,000/mL. Qual a hipótese diagnóstica mais provável 
deve ser investigada nesse paciente? 
a. mielodisplasia 
b. sangramento intestinal 
c. deficiência de cianocobalamina 
d. anemia falciforme 

 
46- Mulher de 29 anos apresenta petéquias e equimoses em MMII há 10 dias. Faz uso frequente 
de anti-inflamatório não hormonal devido dores articulares intensas.  Qual hipótese diagnostica 
é menos provável? 
a. lúpus eritematoso sistêmico 
b. síndrome do anticorpo antifosfolipide 
c. púrpura trombocitopênica trombótica 
d.  Bernard Soulier 

 
47- Paciente do sexo masculino, 54 anos, apresenta-se ao pronto atendimento com queixa de 
dor torácica retroesternal com irradiação para o pescoço e mandíbula, iniciada quando 
carregava um saco de cimento, há 1 hora. Refere ser tabagista desde a adolescência e ter 
hipertensão arterial sistêmica não controlada em uso de captopril 25 mg sublingual 
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eventualmente. Está ansioso, com sudorese fria, taquipneico, com frequência cardíaca de 99 
bpm e pressão arterial de 128 x 61 mmHg. À ausculta do tórax, notam-se estertores crepitantes 
em ambas as bases e sopro diastólico em foco aórtico. No eletrocardiograma de entrada, você 
observa um supra desnível de 2mm em segmento ST nas derivações D2, D3 e aVF, além de 
sinais de hipertrofia ventricular esquerda. O Rx de tórax evidencia discreto alargamento no 
mediastino. Não há serviço de hemodinâmica disponível. Diante deste cenário, qual a melhor 
conduta inicial? 
a. Morfina, nitroglicerina, AAS, clopidogrel, alteplase e enoxaparina 1mg/Kg;  
b. Morfina, nitroglicerina, AAS, clopidogrel, enoxaparina 1mg/Kg e encaminhar para o serviço 

de hemodinâmica mais próximo; 
c. Morfina, enoxaparina 1 mg/Kg e solicitar uma tomografia de tórax; 
d. Morfina, nitroprussiato, solicitar uma tomografia de tórax e comunicar a equipe de cirurgia 

cardíaca.  
 
48- Sobre a hipertensão arterial sistêmica, é correto afirmar:  
a. Uma medida de 150 x 85 mmHg, em consultório, caracteriza hipertensão grau I. 
b. Um paciente de 30 anos, com obesidade grau I e PA de 155 x 90 mmHg em pelo menos 2 

visitas ao consultório, mais provavelmente tem hipertensão essencial.  
c. Paciente não gestante com PA de 180 x 95 mmHg e queixa de cefaléia, necessita de 

controle emergencial dos níveis pressóricos.  
d. A hipertensão refratária é definida como aquela em que não há controle após uso de 3 

medicações, sendo um vasodilatador.  
 

49- A embolia pulmonar (EP) é uma doença multifatorial grave e muitas vezes, de diagnóstico 
difícil, por mimetizar outras morbidades igualmente críticas. Sobre seu diagnóstico, pode-se 
afirmar que:  

a. O D-dímero tem alto valor preditivo positivo na EP; 
b. A ecocardiografia é uma técnica recomendada de rotina no diagnóstico da EP;  
c. Taquipnéia é o sinal mais frequente;  
d. O radiograma de tórax geralmente apresenta alterações marcantes. 

    
50- A estenose aórtica é a doença adquirida mais comum desta valva. A sua etiologia mais 
comum é:  

a. Calcificação de valva aórtica tricúspide; 
b. Calcificação de valva aórtica bicúspide;  
c. Estenose aórtica congênita; 
d. Febre reumática sem envolvimento da valva mitral. 
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