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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 - O candidato recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) este CADERNO DE QUESTÕES, com o enunciado das 50 (setenta) questões objetivas, 
sem repetição ou falha 
b) CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas . 
02 - O candidato deve verificar se este material está em ordem e se o seu nome e número 
de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso não esteja 
nessas condições, o fato deve ser IMEDIATAMENTE notificado ao  fiscal. 
03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA, com caneta esferográfica fabricada em material transparente. 
04 - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas 
deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, 
com caneta esferográfica de tinta preta 

 
05 - O candidato deve ter muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, 
AMASSAR ou MANCHAR. O CARTÃO-RESPOSTA NÃO poderá ser substituído . 
06 - Imediatamente após a autorização para o início das provas, o candidato deve conferir se 
este CADERNO DE QUESTÕES está em ordem e com todas as páginas. Caso não esteja 
nessas condições, o fato deve ser IMEDIATAMENTE notificado ao fiscal. 
07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu 
enunciado. 
08 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas 
com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. 
O candidato só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA. 
09 - SERÁ ELIMINADO deste Concurso Público o candidato que: 
a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro 
candidato; 
b) portar ou usar, durante a realização das provas, aparelhos sonoros, fonográficos, de 
comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios de qualquer 
natureza, notebook, transmissor de dados e mensagens, máquina fotográfica, telefones 
celulares, pagers, microcomputadores portáteis e/ou similares; 
c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CADERNO DE 
QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOSTA; 
d) se recusar a entregar o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOSTA, 
quando terminar o tempo estabelecido; 
e) não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO-RESPOSTA. 
Obs. O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após 2 (duas) horas 
contadas a partir do efetivo início das mes- 
mas. Por motivos de segurança, o candidato NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE 
QUESTÕES, a qualquer momento. 
10 - O candidato deve reservar os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-
RESPOSTA. Os rascunhos e as marca- 
ções assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 
11 - O candidato deve, ao terminar as provas, entregar ao fiscal o CADERNO DE 
QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA e ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA. 
12 - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 
3(tres) HORAS, já incluí-do o tempo para marcação do seu CARTÃO-RESPOSTA, findo o 
qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o 
CARTÃO-RESPOSTA e o CADERNO DE QUESTÕES. 
13 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão conforme  edital 
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QUESTÃO 1. Paciente idosa, 65 anos. Chega ao consultório médico com queixa de déficit de memória. 

Escala de depressão geriátrica abreviada de 8, índice de Barthel de 100; escala de Pfeffer de 3. MEEM: 
29 ( segundo grau completo) fluência verbal 20 animais. Qual é a primeira hipótese para essa paciente de 
acordo com os dados acima?  

A) Depressão 

B) Demência de Alzheimer  

C) Demência de Pick 

D) Demência de Lewy 

 

QUESTÃO 2. Sobre a  doença de Parkinson podemos afirmar:  

a) O parkinsonismo é um dos mais freqüentes tipos  de distúrbios de movimento e apresenta quatro 
componentes  básicos: hipercinecia, rigidez, tremor postural e instabilidade postural e é a principal 
manifestação da Doença de Parkinson. 

b)  O tremor  da Doença de Parkinson inicialmente é de repouso, unilateral ou assimétrico e responde a 
drogas dopaminérgicas e anticolinérgicas. 

c)  As butirofenosnas (haloperidol) estão indicadas no tratamento de psicoses  e alucinações  que ocorrem 
na Doença de Parkinson. 

d) Pacientes  idosos (acima de 60 anos) com perda cognitiva, glaucoma ou prostatismo, não devem usar 
levodopa  pelos seus efeitos anticolinérgicos. 

 

QUESTÃO 3. Você é chamado para avaliar um paciente de 70 anos com dor articular. Ele recentemente 

foi admitido com quadro de diverticulite. Ao exame apresenta monoartrite de joelho direito, e a artrocentese 
revela múltiplos cristais de acido úrico. Exames laboratoriais: ácido úrico=5,5mg/dl; Hemoglobina=11,5 
g/dL ; leucócitos=10500/mm3; plaquetas=550mil/mm3; creatinina=2,9 mg/dL. Qual o diagnóstico mais 
provável e o melhor manejo inicial para o paciente a cima: 
A) Artrite séptica. A uricemia normal afasta a possibilidade de gota. Sepse de origem intestinal pode ter 
infectado a articulação, e nem sempre o agente infeccioso é isolado na pesquisa direta de liquido sinovial. 
Iniciar antibioticoterapia IV empiricamente até resultado de culturas. 
B) Gota. Os níveis de acido úrico muitas vezes são normais durante crise aguda. Anti-inflamatórios não 
esteroidais e colchicina devem sem evitados em casos de insuficiência renal e inflamação diverticular, 
assim os glicocorticoides são a melhor opção de tratamento inicial. 
C) Osteoartrite. Paciente idoso com monoartrite de joelhos e uricemia normal provavelmente apresenta 
processo degenerativo articular. Os cristais encontrados refletem alterações intrínsecas do metabolismo 
uricêmico causados pela insuficiência renal. O tratamento consiste em analgesia e glucosamina 
(condroprotetor). 
D) Gota. Paciente com monoartrite, presença de cristais de ácido úrico no liquido sinovial independente da 
uricemia preenche critério para o diagnóstico de gota. O tratamento inicial deve ser feito com colchicina e 
alopurinol, em caso de dor residual utilizar glicocorticoides preferencialmente devido a insuficiência renal. 
 
QUESTÃO 4. Uma mulher de 30 anos procura o seu atendimento completamente assintomática. Ela tem 

um FAN positivo e está bastante ansiosa com isto. Ela apresenta um FAN 1:320 nuclear pontilhado fino 
denso, com outros autoanticorpos negativos (anti-DNA, anti-RNP, anti-SM, anti-Ro, anti-La). Hemograma, 
bioquímica e urinálise são normais. Paciente faz uso de levotiroxina há 03 anos. Tem histórico familiar de 
hipotireoidismo. Ao exame físico foi observado discreto aumento difuso da tireoide. Qual o diagnóstico mais 
provável? 
A) Doença mista do tecido conjuntivo 
B) Lúpus eritematoso sistêmico 
C) Tireoidite de Hashimoto 
D) Síndrome de Sjogrën 
 
QUESTÃO 5. Paciente feminina, 65 anos, refere que há mais ou menos 06 meses vem apresentando dor 

em hálux bilateral, pouco limitante para suas atividades habituais, mas refere que quando caminha muito 
ou quando utiliza sapatos fechados a dor fica bem importante. Refere melhora com o uso de 
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antiinflamatórios não esteroidais. Ao exame, paciente mede 163 cm e pesa 84kg. O exame articular revela 
dor discreta a mobilização do hálux, ligeiro aumento de volume, mas sem aumento de temperatura ou 
eritema. O diagnóstico mais provável da paciente é: 
A) Artrite reumatoide 
B) Osteoartrite  
C) Gota 
D) Fasciite plantar 
 
QUESTÃO 6. Mulher de 42 anos com história de descarga nasal e dispnéia há três meses. Ao exame físico 

o olho esquerdo apresenta-se avermelhado e com leve proptose. Mucosa nasal eritematosa, com 
perfuração no septo nasal. Não tem história de uso de drogas ilícitas. Radiografia de tórax evidencia 
múltiplos nódulos e pelo menos um com cavitação. Hemoglobina = 10 g/dL, Leucócitos= 8mil/mm3, 
plaquetas=200mil/ mm3, Proteína C reativa=15 mg/dL, creatininina 2,3 mg/dL. Investigações 
bacteriológicas e micológicas, incluído tuberculose, são negativas. Qual diagnóstico mais provável e qual 
exame poderia ajudar neste diagnóstico? 
A) Granulomatose com poliangeite e  ANCA-C 
B) Lúpus eritematoso Sistêmico e FAN 
C) Poliangeite microscópica e ANCA-P 
D) Doença relacionada ao IgG4 e dosagem de IgG4 
 

QUESTÃO 7. Sobre o tratamento da nefropatia diabética, e incorreto afirmar: 

a) A base do tratamento corresponde a controle glicêmico, controle pressórico, correção de dislipidemia e 
mudanças no estilo de vida; 

b) No controle pressórico as classes de escolha são  Inibidores da enzima conversora de angiotensina, e 
Bloqueadores de receptor da angiotensina II; 

c) Os inibidores do SGLT 2 podem ser usados até uma taxa de filtração glomerular (TFG) de 15ml/min; 

d) A metformina deve ser evitada com TFG abaixo de 30ml/min, pelo risco de acidose metabólica. 

 

QUESTÃO 8. O quadro de hiperparatireoidismo, hipercalcemia e normovitaminose D pode ser causado 
por qual das seguintes medicações: 

a) Calcitriol; 

b) Cinacalcete; 

c)  Verapamil; 

d) Carbonato de Lítio. 

 

QUESTÃO 9. Paciente com doença renal por nefropatia diabética tende a apresentar hipercalemia e 

acidose mais precocemente em relação a paciente com nefropatias de outras etiologias, isso ocorre 
principalmente pelo surgimento de: 

a) acidose tubular renal distal (tipo 1 ); 

b) acidose tubular renal proximal (tipo 2); 

c) acidose tubular renal intermediária (tipo 3); 

d) acidose tubular renal tipo 4. 

 

QUESTÃO 10. A síndrome de fome óssea é uma complicação da paratireoidectomia, sobre a síndrome é 
incorreto afirmar: 

a) o tratamento consiste na reposição e cálcio em altas doses;   
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b) hipofosfatemia, hipomagnesemia e hipercalemia podem estar presentes; 

c) Pamidronato pode ser usado para auxiliar a correção de cálcio; 

d) O paciente com síndrome de fome óssea pode apresentar arritmias e insuficiência cardíaca. 

 

QUESTÃO 11. Homem, 58 anos, internado com diagnóstico de anemia macrocítica por deficiência de 

vitamina B12 terá, provavelmente: 

a) Doença de Crohn 
b) Hipotireoidismo 
c) Uremia 
d) Retocolite ulcerativa 

QUESTÃO 12. Paciente chega ao ambulatório com hipótese diagnóstica de Leucemia Mielóide Crônica. 

Sabemos que esta patologia tem origem em uma anormalidade genética adquirida presente em mais de 
90% dos casos que é caracterizada e nominada como: 

a) Translocação do cromossomo 9 e 22; Cromossomo New York 
b) Translocação do cromossomo 8 e 22; Cromossomo New York 
c) Translocação do cromossomo 9 e 22; Cromossomo Philadelfia 
d) Translocação do cromossomo 8 e 22; Cromossomo Philadelfia 

 

QUESTÃO 13. Você atende um senhor de 65 anos, trabalhador rural, que se queixa de cansaço 

progressivo e dor lombar há 1 mês. Você solicita um hemograma que apresenta somente anemia 
normocítica e normocrômica (Hemoglobina- 7,8 g/dL, Hematócrito 24%, Volume corpuscular médio 88 fL) 
com VHS (velocidade de hemossedimentação) alto (VHS-100mm/h) e uma radiografia de coluna que 
mostra uma fratura de vértebra lombar. Você então liga para o hematologista de plantão e fala: 

a) Tem um paciente com suspeita de leucemia mielóide aguda, solicito um mielograma. 
b) Tem um paciente com suspeita de anemia megaloblástica, solicito uma dosagem de vitamina B12 e ácido 

fólico. 
c) Tem um paciente com suspeita de artrite reumatoide, suspeito de anemia de doença crônica, solicito provas 

reumatológicas e peço transfusão de concentrado de hemácias.  
d) Tem um paciente com suspeita de mieloma múltiplo, solicito eletroforese de proteínas e dosagem de 

imunoglobulinas. 
 

QUESTÃO 14. Mulher de 23 anos, moradora da periferia de Campo Grande – Mato Grosso do Sul, 

comparece à unidade básica de saúde para fim de investigação de febre, dor e aumento de volume 
abdominal e perda de peso há trinta dias. Nega etilismo significativo ou comorbidades. Ao exame físico 
apresenta PA 100 x 70 mmHg, 90 batimentos cardíacos por minuto, ausculta pulmonar e cardíaca normais, 
hepatimetria total de 15 cm em linha axilar média, baço palpável 3 cm abaixo de rebordo costal esquerdo, 
temperatura de 37,9°C. Exames complementares: Hemoglobina 10,5 mg/dL; hematócrito 30%,  leucócitos 
2500/ mm³, plaquetas 50 mil/mm³, albumina 3,0 g/dL, globulina 4,5 g/dL (eletroforese com padrão policlonal 
na região das gamaglobulinas). Indique a alternativa com hipótese diagnóstica mais provável: 

a) Mieloma múltiplo 

b) Cirrose hepática  

c) Dengue com sinais de alerta 

d) Leishmaniose visceral 

 

QUESTÃO 15. Paciente do sexo feminino, 67 anos, em avaliação de lombalgia crônica solicitada 

radiografia com imagem abaixo. Nega outras queixas. Refere perda de altura de 4 cm desde que casou, 
aos 21 anos, que atribuiu ao envelhecimento. Menopausa aos 46 anos, não fez terapia de reposição 
hormonal. Nega história de fraturas prévias. Nega uso de corticoides ou imunossupressores. Ex-tabagista, 
com carga tabágica de 20 maços-ano. Em tratamento para hipertensão com losartana 50mg de 12/12 
horas e hidroclorotiazida 25mg pela manhã, e pantoprazol 40mg para doença do refluxo gastroesofágico 
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moderada. Cirurgias prévias: tireoidectomia total, em reposição com levotiroxina 100 mcg em jejum. Exame 
físico sem particularidades. Exames laboratoriais mostram: TSH 1,260 mcui/mL; Cálcio Total 9,0 U/L; 
Albumina 4,5 mg/dL; 25(OH)-vitamina D 12 ng/mL; PTH 58 pg/mL; Hemograma e VHS normais; Ureia 37 
mg/dL; Creatinina 0,9 mg/dL; TGO 15 U/L; TGP 20 U/L. Qual o diagnóstico, exame de imagem que auxilia 
no seguimento da paciente e o tratamento mais adequado? Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a. Osteoporose primária, tomografia de coluna lombar, alendronato sódico via oral e colecalciferol 50.000 
UI via oral por semana por 8 semanas 

b. Osteoporose primária, densitometria óssea, denosumabe subcutâneo a cada 6 meses e colecalciferol 
50.000 UI via oral por semana por 8 semanas  

c. Osteoporose secundária, tomografia de coluna lombar, teriparatide subcutâneo diário por 2 anos e 
calcitriol 0,5 microgramas via oral ao dia 

d. Osteoporose secundária, densitometria óssea, risedronato sódico via oral e calcitriol 0,5 microgramas 
via oral ao dia  

 

QUESTÃO 16. Mulher, 53 anos, com história de fraqueza muscular e dores ósseas difusas. Refere 

nefrolitíase de repetição, sem necessidade de intervenção cirúrgica e eliminação espontânea. Nega outras 
queixas ou antecedentes. Faz uso de enalapril 10mg de 12/12 horas para hipertensão e metformina 850mg 
2 comprimidos ao dia. Em exames laboratoriais, foi visto: Cálcio total 12,7 mg/dL; Albumina 4,0 U/L; Fósforo 
2,1 mg/dL; Fosfatase alcalina 201 U/L; PTH 165 pg/mL; 25(OH)vitamina D 31 ng/mL; calciúria de 450mg/24 
horas; TSH 2,760 mcui/mL; Ureia 27 mg/dL; Creatinina 1,1 mg/dL, demais exames sem alterações. Foi 
solicitada densitometria óssea com T-score -3,1 desvios-padrão em antebraço direito e demais sítios com 
massa óssea normal. Em ultrassonografia de vias urinárias, visualizado cálculo de 4 mm na pelve renal a 
direita. Qual o diagnóstico, exame de imagem e conduta terapêutica MAIS adequada ao caso? 

a. Hiperparatireoidismo primário, cintilografia de paratireoides e tratamento cirúrgico com 
paratireoidectomia  

b. Hiperparatireoidismo primário, ultrassonografia de região cervical e tratamento clínico com alendronato 
sódico via oral  

c. Hiperparatireoidismo secundário, cintilografia de paratireoides e tratamento com litotripsia 
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d. Hiperparatireoidismo secundário, ultrassonografia de paratireoides e tratamento clínico com ácido 
zoledrônico endovenoso  

 

QUESTÃO 17. Paciente do sexo feminino, 41 anos. Encaminhada ao serviço devido achado de lesão 

adrenal em tomografia de abdome realizada para investigação de nefrolitíase. Na tomografia, observada 
lesão de aspecto nodular em adrenal esquerda, medindo 7,0 x 6,4 cm, com densidade 28 HU (Unidades 
Hounsfield). Paciente nega hipertensão. Refere ter palpitações e cefaleia quando fica nervosa. Refere 
ganho de peso de 5 kg nos últimos meses após ter parado atividade física. Nega hirsutismo ou 
irregularidade menstrual.  Ao Exame Físico: Índice da Massa Corporal = 27 kg/m2; Pressão Arterial = 128 
x 76 mmHg; Frequência Cardíaca 96 batimentos por minuto; ausência de obesidade centrípeta ou estrias 
violáceas. Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) As características da imagem (lesão acima de 6 cm e com densidade acima de 10 HU) indicam maior 
probabilidade de se tratar de lesão maligna. 

B) Para o diagnóstico das massas adrenais, a biópsia aspirativa por agulha fina é o exame de maior 
acurácia e deve ser prontamente realizado.  

C) Deve-se realizar a investigação de hiperfunção adrenal através do teste de supressão de cortisol 
plasmático após 1 mg de dexametasona e metanefrinas urinárias. 

D) A detecção de hiperfunção adrenal pode modificar o preparo pré-operatório da adrenalectomia.  

 

QUESTÃO 18. Paciente do sexo feminino, de 49 anos, relata cansaço, sonolência diurna, cabelos 

ressecados, unhas quebradiças, esquecimento frequente. Nega comorbidades ou outros agravos à saúde 
recentes. Recentemente realizados exames: TSH 6,0 uUI/mL e T4 livre 0,2 ng/dL (Valor de referência: 0,8-
1,8 ng/dL). O diagnóstico é: 

A) Hipotireoidismo primário franco 

B) Hipotireoidismo central 

C) Hipotireoidismo subclínico 

D) Resistência ao hormônio tireoideano 

 

QUESTÃO 19. Mulher de 72 anos, previamente hipertensa e diabética, em uso de enalapril e metformina, 

é admitido na UTI com quadro suspeito de pneumonia. Estava em ventilação mecânica há um dia em uma 
UPA. Exame clínico: T = 39,2oC, FC = 112 bpm, Peso=79kgs. FR = 32 ipm, PA = 110-70 mmHg SpO2 = 
92%, glicemia = 376 mg/dL. Em uso de noradrenalina 0,05 mcg/Kg/min, dieta enteral (1,5 Kcal/mL) e 
ceftriaxone e azitromicina. 

Exames laboratoriais: 

creatinina = 1,8 mg/dL, ureia = 142 mg/dL, potássio = 5,2 mEq/L, sódio = 144 mEq/L, pH = 7,33, PaCO2 = 
44 mmHg, PaO2 = 62 mmHg, bicarbonato = 22 mEq/L e lactato = 36 mg/dL. 

Em relação ao controle glicêmico deste paciente, a conduta mais adequada é: 

(A) Administrar insulina regular, por via subcutânea, com dose corrigida para insuficiência renal, a cada 4 
horas de acordo com as glicemias capilares aferidas. 

(B) Prescrever esquema basal-bolus, por via subcutânea, na dose de insulina total diária de 0,5 UI/KG. 

(C) Insulina regular intravenosa, de acordo com protocolo hospitalar, com meta de glicemia capilar entre 
140-180 mg/dL. 

(D) Corrigir com insulina regular subcutânea de acordo com as glicemias e insulina NPH 10 UI pela manhã, 
ao meio do dia e às 22 horas. 
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QUESTÃO 20. Homem de 62 anos, assintomático, passa em consulta médica de rotina para mostrar 

resultado de exames. Não possui diagnóstico de patologias pregressas, nega uso de medicamentos de 
uso contínuo tampouco faz acompanhamento médico, sedentário e tabagista de 30 maços ao ano.  

Exame clínico: peso = 123kg, altura = 1,74 m, PA = 160X100 mmHg. 

Exames laboratoriais: glicemia = 208 mg/dL, HbA1c = 8,2 %, ureia = 46 mg/dL, creatinina = 1,3 mg/dL.  

Com relação ao manejo medicamentoso do diabetes, segundo a diretriz da Sociedade Brasileira de 
Diabetes, a conduta mais adequada seria: 

(A) Introduzir esquema de insulina, por via subcutânea, basal/bolus. 

(B) Introduzir, preferencialmente, dois agentes antidiabéticos orais. 

(C) Introduzir metformina XR 500 mg após o jantar e verificar novos exames em três meses. 

(D) Introduzir metformina associada à insulina basal. 

 

QUESTÃO 21. Mulher de 26 anos, com diabetes tipo 1 há 10 anos, é internada com febre de 39°C, dor 

abdominal e diarreia. Faz uso regular de insulinas glargina 30 unidades 1x ao dia pela manhã e insulina 
glulisina antes das refeições de acordo com a contagem de carboidratos e correções conforme níveis de 
glicemia. Ao exame físico, PA = 90x60 mm Hg, FC = 100 bpm, FR 28, Peso 68kgs, FR 28ipm.  Exames 
laboratoriais: creatinina = 1,2 mg/dL, glicemia = 320 mg/dL, Hemoglobina glicada de 9,8%, K 3,1 mEq/L. 
Em relação ao caso, a conduta mais adequada é: 

(A) Prescrever insulina regular em bomba de infusão contínua. 

(B) Administrar insulina regular, por via subcutânea, a cada 4 horas de acordo com as glicemias capilares 
aferidas.  

(C) Administrar insulina regular, por via subcutânea, de acordo com as glicemias capilares aferidas a cada 
hora e insulina glargina 30 unidades 1x ao dia. 

(C) Prescrever hidratação com Soro fisiológico e insulina regular 10 unidades, por via endovenosa em 
bolus. 

(D) Hidratação com soro fisiológico e correção da hipocalemia. 

 

QUESTÃO 22. Paciente de 45 anos, sexo feminino, iniciou quadro há 2 meses de palpitação, 

irritabilidade, insonia, perda de 8 kg no período. Há 2 dias iniciou disúria, febre seguida de falta de ar e dor 
no peito.  Ao exame observa-se agitação psicomotora, paciente em regular estado geral, consciente, 
orientada, taquipneica, olhos vivos, Temperatura axilar: 38 graus, pressão arterial: 150 x 80 mmHg, 
frequência cardíaca: 120 batimentos por minuto, murmúrio vesicular audível com estertores crepitantes 
bilaterais, bulhas taquicardicas irregulares normofonéticas sem sopro. Abdome inocente. Glasgow 15, 
presença de  tremores de extremidades. Tireoide aumentada difusamente. Exames laboratoriais: TSH: 
0,001 UI/mL (VR: 0,4-4,5 UI/mL); T4 livre: 5,2 mUI/L (VR: 0,7-1,9 mUI/L). Qual a conduta mais adequada 
para o caso? 

A) A paciente apresenta crise tireotóxica por Doença de Graves, deve ser internada na área 
vermelha/UTI para monitorização e medicada com amiodarona para controle da Fibrilação atrial. 

B) A paciente apresenta crise tireotóxica por Doença de Graves, deve ser internada na área 
vermelha/UTI para monitorização e medicada com beta-bloqueador, metimazol, glicocorticoide e 
antibioticoterapia. 

C) Trata-se provavelmente de Doença de Graves, para confirmação diagnóstica é necessário a 
dosagem do TRAB e USG de tireoide e medicada ambulatorialmente com metimazol dose alta e 
propranolol. 

D) A paciente apresenta tempestade tireoidiana, deve ser internada em área vermelha/UTI, 
monitorizada, medicada com propiltiouracil, beta-bloqueador, glicocorticoide, solução de Iodo inorgânico 
após início do anti-tireoidiano e antibioticoterapia. 
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QUESTÃO 23. Paciente encaminhada pelo ginecologista para avaliação de nódulo de tireoide solicitado 

em exame de rotina. Nega queixas.  Ao ultrassom de tireoide apresenta nódulo em lobo direito, sólido, 
hipoecogênico, contornos regulares, mais largo que alto, sem microcalcificações de 1,6 cm. Sobre o caso 
responda a correta: 

A) O primeiro exame na pesquisa do nódulo de tireoide é o TSH e depois deve ser solicitada 
cintilografia em todos os casos. 

B) A Ressonancia Nuclear Magnetica é o melhor exame de imagem para avaliar nódulo de tireoide. 

C) Deve ser solicitado o TSH, e se normal, deve ser solicitada a PAAF (punção aspirativa por agulha 
fina) do nódulo por tratar-se de Tirads 4. 

D) Deve ser iniciado tratamento com levotiroxina na tentativa de redução do nódulo.  

 

QUESTÃO 24. A isotretinoína foi aprovada inicialmente como medicação de uso oral indicada no 

tratamento da acne inflamatória grave, dos tipos cística e conglobata, iniciou se em 1976 na Europa e em 
1980 nos Estados Unidos. No Brasil as observações iniciaram-se em 1982, e o primeiro paciente aqui 
tratado foi curado pela isotretinoína oral. Em 1985, fez-se a primeira publicação brasileira, relatando a 
experiência em 25 doentes, tratados com doses variadas, pois ainda não havia consenso. O resultado foi 
excelente em 24 desses casos e regular em apenas um. O seguimento desses doentes por muitos anos, 
revelou apenas dois casos de recidiva. Trata- se de uma molécula, o ácido 13-cis-retinoico, derivado do 
retinol (vitamina A) atuando  eletivamente sobre a glândula sebácea, diminuindo e normalizando a 
sebogênese e a queratinização folicular alterada. A isotretinoína melhora a qualidade de vida do 
adolescente e previne o aparecimento de cicatrizes  indeléveis, embora possam ocorrer recidivas que 
exijam repetição do tratamento. Sobre essa substância fundamental e muito utilizada no tratamento da 
acne, é correto afirmar: 

a) A administração da isotretinoína deve ser realizada longe das refeições, pois aumenta a chance 
de absorção da molécula. 

b) A presença de hipertensão intracraniana foi relatada em pacientes com acne,  usuários de 
tetraciclina concomitante. 

c) O principal efeito colateral da isotretinoína é a focomelia. 

d) É uma substância segura para uso em gestação concomitante a acne grave, sendo categoria B. 

 

QUESTÃO 25.  A Hanseníase ainda constitui relevante problema de saúde pública no Brasil, a despeito 

da redução drástica no número de casos - de 17 para cinco por 10 mil habitantes - no período de 1985 a 
1999, principalmente com a introdução da Poliquimioterapia. Sabemos que até hoje, não conseguimos 
eliminar a doença, com as taxas menores que um caso por 10 mil habitantes, e observamos uma alta 
prevalência desses casos, principalmente na região Norte, Nordeste e Centro Oeste do país. Sobre esse 
tema, podemos afirmar: 

a) a lesão do nervo fibular comum pode levar ao Mal Perfurante Plantar. 

b) a forma indeterminada é caracterizada por lesões infiltrativas lembrando aspecto de queijo suíço, 
com compromentimento de mais de um tronco nervoso periférico. 

c) o fenômeno de Lúcio é um tipo de reação tipo II, na qual existe uma vasculite, com globias dentro 
do endotélio vascular, e tendência a necrose e lesões ulceradas. 

d) A forma Virchoviana, predominam lesões em face, mistsuda  positivo, e comprometimento de 
nervos mais tardiamente. 

 

QUESTÃO 26. Mulher, 28 anos, moradora de zona rural, em consulta de plantão médico em centro regional 

de saúde 24 horas por queixa de exantema papular em tronco, membros superiores e inferiores, incluindo 
região palmar e plantar há 20 dias. Refere fim de relacionamento conjugal há cinco meses por infidelidade 
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do parceiro; naquela época apresentou lesão genital ulcerada de 0,5 cm, indolor, de resolução espontânea 
após um mês, sem uso de medicamento. Que hipótese pode ser aventada para o exantema atual, quais 
os recursos diagnósticos, terapêuticos e de acompanhamento mais cabíveis? 

a) Sífilis primária, solicitar VDRL, não tratar até o resultado do exame, acompanhar clinicamente 
b) Sífilis latente precoce, solicitar VDRL, não tratar até resultado do exame, acompanhar com teste 

treponêmico 
c) Sífilis secundária, solicitar teste rápido treponêmico, tratar com penicilina benzatina e propor 

acompanhamento com VDRL 
d) Sífilis secundária, solicitar VDRL, não tratar até o resultado do exame, acompanhar com teste treponêmico 

QUESTÃO 27. Associe as colunas de patologias e seus sintomas e marque a alternativa que contém a 
sequência correta. 

(1) DRGE típico 

(2) DRGE atípico 

(3) Dispepsia funcional tipo desconforto pós prandial 

(4) Dispepsia funcional tipo dor epigástrica 

(A) saciedade precoce 

(B) Rouquidão 

(C) Regurgitação 

(D) queimação epigástrica 

 

a) 1-D; 2 – A; 3 – B; 4 – C 

b) 1-A; 2-B; 3-C; 4 – D 

c) 1-C; 2-B; 3 – A; 4-D 

d) 1-C; 2 -D; 3 – A; 4 – B 

 

QUESTÃO 28. Qual dos fatores abaixo NÃO representa risco aumentado para o desenvolvimento de 
adenocarcinoma de cólon em paciente com doença de Crohn? 

a) Colangite esclerosante primaria 

b) Tempo de doença 

c) História familiar de câncer colorretal 

d) Uso de imunossupressor 

 

QUESTÃO 29. Em qual (is) situações a seguir se devem excluir sistematicamente quadros infecciosos 
associados em pacientes cirróticos? 

I. Hemorragia digestiva alta 

II. Encefalopatia hepática 

III. Insuficiência renal aguda 

 

          Assinale a alternativa correta: 

a) Somente II está correta 
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b) Somente III está correta 

c) Somente I e II estão corretas 

d) Todas estão corretas 

 

QUESTÃO 30. Paciente cirrótico hospitalizado apresentando contagem de 344 polimorfonucleares/mm3 

na ascite, bilirrubina total de 4,3 mg/dL e creatinina de 2,2 mg/dL. Dentre as alternativas abaixo, a melhor 
opção terapêutica seria: 

a) Cefotaxima e Ursacol 300 mg 8/8 h 

b) Cefotaxima e albumina 1,5 g/Kg de peso no primeiro dia e 1,0 g/Kg de peso no terceiro dia 

c) Cefotaxima e restrição de sal e água na dieta 

d) Ciprofloxacina e  albumina 20 mg de 8/8 h 

  

QUESTÃO 31.Sobre as doenças do sono podemos afirmar: 

a) Na  apnéia obstrutiva do sono  (AOS) grave do adulto o tratamento mais importante é o cirúrgico, com 
restabelecimento de vias aéreas. 

b) Na apnéia obstrutiva do sono, há freqüentes despertares e por isso o paciente  apresenta hipervigília 
diurna. 

c) Na apnéia obstrutiva do sono  podem  ocorrer arritmias cardíacas e HAS. 

d) Na apnéia obstrutiva do sono (AOS) há interrupção dos movimentos torácicos e abdominais e o fluxo 
aéreo continua. 

 

QUESTÃO 32. Homem, 19 anos, sem relato pregresso de comorbidades, apresentando febre, 

adenomegalia cervical, axilar e inguinal, com abscesso e exsudação de um dos gânglios cervicais, com 
detecção de BAAR e teste rápido molecular para M. tuberculosis positivo nesta secreção, sem resistência 
à rifampicina.  Hemograma com hemoglobina de 12 g/dL, 4000 leucócitos/mm³, plaquetas 310.000/mm³, 
AST 35 U/L (normal até 40 U/L) e ALT 32 U/L (normal até 41 U/L). Anti- HIV não reagente. Com o 
diagnóstico de tuberculose ganglionar, iniciou tratamento com esquema de 
rifampicina/isoniazida/pirazinamida e etambutol em dose plena para indivíduo com 70 kg, com melhora 
clínica após uma semana de tratamento, porém após duas semanas o paciente retornou com lesões 
purpúricas  difusas e  hemoptise franca; laboratorialmente apresentou hemoglobina 10 g/dL, leucócitos 
2000/mm³, plaquetas 5.000/mm³, AST 60 U/L (normal até 40 U/L), ALT 50 Ul/L (normal até 41 U/L), 
reticulócitos aumentados. Pensando-se em efeito colateral do tratamento, segundo o “Manual de 
recomendações para o controle da tuberculose no Brasil”, assinale a alternativa correta: 

a) Devido à hepatotoxicidade grave, deve-se trocar o esquema tuberculostático imediatamente para 
estreptomicina, isoniazida e etambutol. 

b) A principal suspeita de influência na gênese da anemia recai sobre a isoniazida. 
c) O medicamento mais comumente envolvido em hepatotoxicidade é o etambutol. 
d) O medicamento mais provavelmente envolvido na pancitopenia é a rifampicina 

 

QUESTÃO 33. Paciente 45 anos, assintomático respiratório, irá iniciar imunobiológico para tratamento de 
artrite reumatoide (AR). Realiza PPD ≥ 5 mm. Qual conduta correta neste caso?  

a) Inicia-se quimioprofilaxia com isoniazida 180 doses e liberar tratamento para AR após 1 mês de uso de 
medicação. 

b) Como primeira escolha inicia-se a quimioprofilaxia com rifampicina 180 doses, liberar tratamento para 
AR ao final deste período. 
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c) Inicia-se quimioprofilaxia com isoniazida 270 doses e somente liberar tratamento para AR ao final deste 
período. 

d) Não há necessidade de quimioprofilaxia. 

 

QUESTÃO 34. Qual alterações podem ser encontradas em um paciente com obesidade mórbida IMC 40, 
sem patologias pulmonares prévias ? 

a) CVF normal, VEF1 normal, VEF1/CVF normal, VR normal,CPT normal  

b) CVF normal, VEF1 reduzido, VEF1/CVF diminuido, VR reduzido , CPT reduzido 

c) CVF reduzido, VEF1 reduzido, VEF1/CVF normal, VR aumentado,CPT normal 

d) CVF reduzido, VEF1 reduzido, VEF1/CVF normal, VR normal,CPT reduzido  

 

QUESTÃO 35. Um trabalhador do setor de manutenção, com atividades de marcenaria, em uma instituição 

financeira, é exposto à poeira de madeira, solventes e verniz. Há 6 meses apresenta queixas de dispneia, 
sibilos e tosse seca, que melhora  quando tem afastamentos mais prolongados do trabalho e piora no 
retorno ao trabalho. O médico do trabalho da empresa pensou em, pelo menos, uma hipótese diagnóstica 
compatível com doença ocupacional. A hipótese diagnóstica mais provável e o exame complementar com 
ela compatível são: 

a) Asma e curva seriada de peak flow  

b) Rinite alérgica e dosagem de IgE 

c) DPOC e espirometria 

d) Pneumonite de hipersensibilidade e tomografia de tórax 

 

QUESTÃO 36. Em relação à insuficiência cardíaca com fração de ejeção (ICFE) preservada, é CORRETO 
afirmar que: 

A) A mortalidade na ICFE preservada é bem menor que na ICFE reduzida e quando ocorre é, sobretudo, 
por causas cardiovasculares coronarianas. 

B) O aumento do átrio esquerdo ao ecocardiograma é um dos critérios diagnósticos. 

C) O BNP ou NT-proBNP geralmente está elevado e semelhante à ICFE reduzida. 

D) Não encontramos estertores pulmonares ou edema pulmonar agudo. 

 

QUESTÃO 37.  De acordo com a Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Aguda, NÃO é preconizado 
em relação ao uso de betabloqueadores nessa síndrome: 

A) Suspender o betabloqueador naqueles pacientes que já estejam em uso crônico e apresentam choque 
cardiogênico. 

B) Manter a dose do betabloqueador em pacientes que já estejam em uso crônico e que, sob nova 
descompensação, apresentam-se sem sinais de baixo débito. 

C) Manter betabloqueador com redução de 50% da dose naqueles pacientes que estavam em uso crônico 
e apresentavam sinais de baixo débito, após estabilização do quadro. 

D) Iniciar betabloqueador precocemente naqueles pacientes que não estejam em uso prévio e apresentam 
instabilidade hemodinâmica ou persistência da congestão, apesar do tratamento clássico. 
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QUESTÃO 38. No tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, todas as medidas 
farmacológicas abaixo estão indicadas, EXCETO: 

A) A milrinona, um inodilatador, é o agente de escolha na presença de síndrome coronariana aguda como 
causa da insuficiência cardíaca aguda, devido ao seu efeito inotrópico e vasodilatador concomitante. 

B) O betabloqueador intravenoso (esmolol) pode ser considerado, em pacientes com fibrilação atrial com 
alta resposta ventricular, como fator desencadeante da descompensação. 

C) Um vasodilatador intravenoso, como a nitroglicerina ou o nitroprussiato de sódio, pode ser usado na 
presença de congestão ou edema pulmonar associado a PAS>90mmHg. 

D) O diurético tiazídico (hidroclorotiazida) deve ser empregado nos casos de pacientes com sobrecarga de 
volume e refratariedade aos diuréticos de alça. 

 

 

QUESTÃO 39.  Paciente de 53 anos, masculino, branco, vem ao consultório para realizar um check-up. 

Diz que há 6 meses fez exames de rotina que revelaram colesterol elevado. Desde então vem praticando 
atividade física aeróbica durante 30 minutos, 5 vezes por semana e está seguindo rigorosamente a dieta 
indicada pela nutricionista. O paciente não fuma e não possui comorbidades. Ao exame físico, PA 136×80 
mmHg. Repetido perfil lipídico que mostrou: Colesterol total 210 mg/dL, HDL 35 mg/dL, Triglicerides 232 
mg/dL Glicemia de jejum 98 mg/dL 

De acordo com a Diretriz Brasileira de Dislipidemia, qual a conduta adequada? 

A) Atorvastatina 20mg/dia 

B) Não iniciar medicação hipolipemiante no momento 

C) Sinvastatina 10mg/dia 

D) Ezetimibe 10mg/dia 

 

QUESTÃO 40. Paciente com sinais meningeos, confusão mental  sem sinais  localizatórios. Tomografia 

de crânio mostra quebra de barreira difusa sem outra alterações. Foi puncionado e líquor mostrou-se com 
os seguintes achados: Leucócitos de 230/ mm3, glicose 30mg% (glicemia 100mg%), 90% de linfócitos e  
Proteína de 390mg%, pesquisa à coloroção GRAM negativa, tinta da china negativa e BAAR +/+4. O 
Diagnóstico: 

a) Meningite  por meningococo 

b) Meningite por Lysteria monocitogenes 

c) Meningite por fungos 

d) Meningite  tuberculosa 

 

QUESTÃO 41. Paciente de  30 anos sabidamente epiléptico- crises iniciadas com 15 anos com seguinte 

semiologia: mal estar epigástrico, staring, automatismos oromandibulares e gestuais à direita e distonia à 
esquerda- 1 crise/mês  Pergunta-se: Diagnóstico  da síndrome epiléptica,  droga antiepiléptica e topografia 
da lesão: 

a) epilepsia focal idiopática,  fenitoína e lobo temporal  à direita 

b) epilepsia focal sintomática,  carbamazepina e lobo temporal  à direita 

c) epilepsia focal sintomática,  carbamazepina e lobo temporal  à esquerda  

d) epilepsia mioclônica juvenil,  acido valpróico e lobo parietal direito 
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QUESTÃO 42. Banqueiro  de 35 anos de idade vai ao seu  consultório no meio de uma crise severa da 

sua cefaléia  habitual. Parecia muito agitado e não conseguia sentar ou ficar quieto. Estas cefaléias 
começaram quando tinha 28 anos de idade. Costumam ser diárias durante um período  de seis semanas 
e podem desaparecer por até um ano. Ele tem duas  crises diárias,  com duração de 50 minutos, com 
localização sempre atrás do olho esquerdo e está associada com lacrimejamento e vermelhidão do olho 
esquerdo. O álcool consistentemente precipita o aparecimento  de crise durante  um  ciclo  de cefaléia. O 
diagnóstico  é:  

a) Migrânea com sinais autonômicos  

b) Cefaléia em salvas 

c) Hemicrania paroxística crônica 

d) SUNCT 

 

QUESTÃO 43. Homem de 52 anos de idade, com alcoolismo crônico, é trazido a um serviço de emergência 

com confusão mental e ataxia. O exame neurológico mostra nistagmo horizontal em ambas as direções 
extremas, fraqueza de  abdução de ambos os olhos, ptose e marcha com ataxia. A tomografia de crânio  
foi normal.  O diagnóstico provável e  o melhor tratamento é: 

a) Encefalopatia epiléptica- hidantal 

b) Encefalopatia Infecciosa- Rocefin e aciclovir 

c) Encefalopatia de Wernicke- Tiamina 

d) Esclerose múltipla- Solumedrol 

 

QUESTÃO 44. Homem  de 65 anos- com história de Hipertensão Arterial Sistêmica-  é admitido no pronto 

atendimento  com  história de há 1 hora ter apresentado quadro súbito de fraqueza no hemicorpo a 
esquerda. No exame neurológico apresentava hemiparesia completa a esquerda, desproporcionada com 
predomínio braqui-facial, hiporreflexia a esquerda e hipotonia. Estava disartrico, porém orientado.  Pressão 
arterial 170/90mmHg, frequência cardíaca 79 batimentos por minuto, frequência respiratória 21 incursões 
respiratórias por minuto. Tomografia computadorizada de crânio mostrava área hiperdensa em putâmem 
à direita medindo 1 cm.  Qual é o diagnóstico e o melhor tratamento: 

a) AIT- Controle pressórico 

b) AVE (acidente vascular encefálico) isquêmico- Hiper hidratação e antiagregante 

c) AVE hemorrágico-  Controle pressórico 

d) AVE  isquêmico- Trombolítico (Rtpa) 

 

QUESTÃO 45. Sobre os casos de loxocelismo, é correto afirmar: 

A) são acidentes provocados pela aranha de nome popular “Armadeira”. 

B) A picada geralmente é valorizada pelo paciente, pois é muito dolorosa desde o ínício, sendo que 
paciente procura assistência médica de imediato. 

C) ocorre dor em queimação, edema endurado, eritema, lesões hemorrágicas focais 
(equimóticas/violáceas) mescladas com áreas pálidas de isquemia (placa marmórea), com necrose de grau 
variável ou bolha serosanguinolenta ou hemorrágica. Aos poucos a necrose toma conta da área e a 
evolução pode resultar em uma cicatriz deprimida, às vezes retrátil, de difícil cicatrização, em torno de 4 
semanas. 

D) forma cutânea visceral representa cerca de 90% dos casos, geralmente acompanhada de alterações 
do estado geral como febre nas primeiras 24 horas, náuseas, vômitos, cefaléia, exantema morbiliforme, 
prurido generalizado, manifestações de mal estar associados a anemia, icterícia e hemoglobinúria, 
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hepatomegalia, trombocitopenia, CIVD, leucocitose com elevada neutrofilia, oligúria, anúria e insuficiência 
renal progressiva. 

 

QUESTÃO 46. Os acidentes por animais peçonhentos têm importância médica em virtude de sua grande 

freqüência e gravidade, principalmente no Brasil, devido a sua extensão territorial e diversidade da fauna 
e flora. Sobre esses casos podemos afirmar: 

a) acidentes por Crotalus spp, observamos edema e dor de grande intensidade no local da picada 
associado ao efeito coagulante de sua toxina. 

b)  acidentes causados por filhotes de bothrops (< 40cm de comprimento) podem apresentar como único 
elemento de diagnóstico TC, TP prolongado ou incoagulável. 

c) acidente elapídico  observamos no início dor no local da picada de grande intensidade, e que após 12-
24h pode-se desenvolver consumo dos fatores de coagulação. 

d) as lagartas do gênero Lonomia spp podem provocar acidentes em humanos, onde somente podemos 
encontrar sintomas locais: dor em queimação, hiperemia, prurido e raramente bolhas (sintomas benignos 
e de regressão espontânea em poucas horas). 

 

QUESTÃO 47. Considerando as medidas que reduzem a incidência de pneumonia associada à ventilação 
mecânica invasiva, assinale aquela que não tem comprovação de benefício para este fim: 

a) Manter cabeceira da cama elevada (30 a 45º). 

b) Realizar redução da sedação. 

c) Verificar diariamente a possibilidade de extubação. 

d) Manter pressão do balonete da cânula traqueal (cuff) entre 35 a 40 cmH2O. 

 

QUESTÃO 48. É considerada estratégia protetora para reduzir a lesão induzida pela ventilação mecânica 
na Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA), exceto: 

a) Uso de volume corrente baixo (≤ 6mL/Kg). 

b) Manutenção da pressão de distensão alveolar (“driving pressure”) abaixo de 30 cmH2O. 

c) Tolerar hipercapnia (hipercapnia permissiva), com PaCO2 de até 70 a 80mmHg, desde que o pH fique 
acima de 7,2, afim de manter volume corrente e pressões do sistema respiratório baixos. 

d) Titulação da pressão expiratória final positiva (PEEP), com intuito de manter os alvéolos abertos, sem 
causar distensão alveolar excessiva.  

 

QUESTÃO 49. Em relação à ventilação mecânica invasiva está incorreto afirmar que: 

a) Pressão resistiva respiratória é a pressão de pico inspiratória menos a pressão de platô medida durante 
uma pausa efetuada na fase inspiratória e apresenta correlação direta com o valor da resistência do 
sistema respiratório. 

b) A pressão expiratória final positiva (PEEP) intrínseca ou auto-PEEP é igual a diferença entre a PEEP 
total medida durante uma pausa expiratória e a PEEP ajustada no ventilador mecânico (PEEP extrínsica). 

c) A complacência estática do sistema respiratório é calculada dividindo o volume corrente (mL) pela 
diferença entre a pressão de platô medida durante uma pausa efetuada na fase inspiratória e a PEEP 
extrínseca programada no ventilador mecânico. 

d) A ciclagem (mudança da fase inspiratória para fase expiratória) do ventilador mecânico no modo pressão 
controlada (PCV) ocorre quando a pressão inspiratória do sistema respiratório atinge a pressão acima da 
PEEP ajustada pelo profissional operador. 
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QUESTÃO 50. São características da Síndrome de Realimentação, exceto: 

a) Hipofosfatemia. 

b) Hipocalemia. 

c) Ocorre mais frequentemente em pacientes desnutridos. 

d) Ocorre exclusivamente em paciente com suporte nutricional parenteral. 

 

 

 

 

 

 


