
 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO 

RESIDÊNCIA MÉDICA 2023 

 

 

 

BOLETIM DE QUESTÕES 

 

 

 

ENDOCRINOLOGIA 

 e METABOLOGIA 



INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 
1. Este é o BOLETIM DE QUESTÕES da Prova, o qual contém 50 QUESTÕES 

OBJETIVAS. 
2. Verifique se este BOLETIM está completo e se o mesmo corresponde ao 

programa de sua opção. Em caso de divergência, comunique imediatamente 
ao fiscal. 

3. Além deste BOLETIM, você receberá o CARTÃO-RESPOSTA. Confira, 
cuidadosamente, o material recebido e, em caso de divergência, comunique 
imediatamente ao fiscal. 

4. Não destaque qualquer folha do grampo. Não identifique, quer com seu 
nome, quer com seu número de inscrição ou de outra forma, qualquer folha 
destinada às suas respostas. Marque de forma legível, evitando rasuras. Use 
caneta esferográfica azul ou preta. 

5. Para cada uma das QUESTÕES OBJETIVAS são apresentadas quatro 
alternativas, classificadas com as letras “A”, “B”, “C” e “D”. Só uma 
corresponde ao quesito proposto. Marque uma alternativa somente. A 
marcação de mais de uma anula a questão. As instruções para 
preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA estão indicadas no mesmo. Observe 
a única maneira correta apresentada. Utilize caneta esferográfica azul ou 
preta. 

6. Ao final da prova, dirija-se ao fiscal para entregar todo o material recebido: 
o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. A devolução do material é 
de sua inteira responsabilidade. Em seguida, assine a lista de frequência na 
linha correspondente ao seu nome. 

7. O tempo total de prova é de 04 (quatro) horas. 
8. Mantenha a calma e a tranquilidade. 

 
 
BOA PROVA! 
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01) Homem de 42 anos, trabalha em serviços de entrega por moto via aplicativo, comparece ao pronto socorro com 
queixa de febre intermitente há 2 meses. Associado ao quadro, apresenta lesões em mucosa oral que dificultam a 
alimentação, ocorrendo nesse período uma perda ponderal de 7 kg. Nega diarreia ou tosse. Informa que há duas 
semanas tem apresentado dor articular em punhos, cotovelos, ombros e joelhos. A família nota que sua pele está 
diferente com presença de manchas vermelhas disseminadas em face e em membros superiores. Negava doenças 
prévias. Ao exame físico encontra-se em regular estado geral, acianótico, anictérico e hipocorado. Auscultas cardíaca 
e pulmonar sem anormalidades e abdome plano, flácido e sem visceromegalias. PA: 150 x 90 mmHg (medido nos dois 
braços e confirmado após 3 medidas). Na cavidade oral, há diversas lesões ulceradas e enantematosas e na pele do 
rosto e dos membros superiores confirma lesões (algumas como se fossem pequenas placas) eritematosas. Não se 
observa artrites no exame osteomuscular. Leve edema em membros inferiores. Foi submetido em nível ambulatorial 
a diversos exames, os quais traz no atendimento. Laboratoriais (realizados há 4 dias): Hem: 3,01 Hb: 7,1 Ht: 21,3% 
Leuc: 2,900 Segm: 48% Linf: 14% Eos: 1% Plaquetas: 110,000 AST: 28 ALT: 31 Ureia: 67 Creat: 1,5 HBSAG, Anti-Hbs, 
Anti-Hbc Total, Anti-HCV, Anti-HIV e VDRL: negativos. Urina EAS: Hem: 10 – 15 p/campo, proteinúria 2+, leucócitos 8 
p/campo. VHS: 98 mm PCR: 15 mg/dl. Exames de imagem (realizados há 1 semana):  Raio X de tórax e US de abdome 
total: sem anormalidades. Qual exame a ser realizado nesse momento poderia ajudar a elucidar o diagnóstico? 

A ) Tomografia de tórax, abdome e pelve. 

B ) Biópsia de medula óssea. 

C ) PPD. 

D ) FAN. 

 

02) Mulher de 65 anos procura o pronto atendimento com quadro de dor lombar progressiva de início há 2 meses, 
que tem limitado as atividades de vida diária e com pouca resposta a analgésicos simples. Tem discreta melhora 
quando vai usar analgésicos injetáveis na emergência. Ela é diabética de difícil controle (segundo ela mesma relata), 
utilizando atualmente insulina e metformina. Confessa que não usa insulina de maneira adequada porque não aceita 
esse tratamento. Nos últimos 2 anos, tem sofrido de infecção urinária de repetição. Em uma ocasião, há 6 meses, 
precisou ser internada na UPA para fazer antibiótico na veia, pois o médico que a atendeu informou que sua infecção 
não tinha como ser tratada com comprimidos. Neste atendimento, traz uma ressonância que fez por conta própria 
com o seguinte achado: aumento de sinal (ponderação T2) em corpo vertebral e disco adjacente de L2-L3. O 
diagnóstico mais provável para o quadro é: 

A ) Mieloma Múltiplo. 

B ) Espondilodiscite bacteriana. 

C ) Metástase óssea. 

D ) Lesão por esforço com fratura e ruptura de disco vertebral. 

 

03) O uso de anticoagulantes orais são um grande aliado na prevenção de eventos tromboembólicos. Apesar do 
surgimento de novos anticoagulantes orais alvo específicos, a varfarina permanece sendo medicação de escolha em 
algumas situações clínicas. Sua interferência com os alimentos que possuem vitamina K foi motivo de prescrição de 
dietas restritivas em tempos passados. Recomendação que tem mudado nos últimos anos, sendo substituída pela 
orientação de manter a ingestão regular dos chamados “alimentos proibidos”, evitando grandes variações de 
consumo. No entanto é importante conhecer alguns alimentos que podem interferir para avaliações de mudanças de 
alvo do INR. Dentre os alimentos abaixo, qual deles reduz a ação da varfarina? 

A ) Café. 

B ) Chá preto. 

C ) Suco de laranja. 

D ) Leite. 
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04) Mulher de 58 anos apresenta quadro de dispneia aos grandes esforços. Procurou atendimento no clínico que, ao 
avaliar, notou alteração na ausculta pulmonar e no raio X de tórax. Por esse motivo, foi encaminhada à pneumologia. 
Ao ser avaliada por esse especialista, após investigação com TC de tórax, espirometria, chegou ao diagnóstico de 
pneumopatia intersticial usual (PIU). Por esse padrão, foi solicitado fator reumatoide - FR (positivo em baixos títulos), 
Anti-CCP (positivo em altos títulos) com VHS de 55 mm e PCR negativo. Reavaliando clinicamente, paciente foi 
interrogada sobre quadro articular e afirmou sentir dores articulares em mãos, punhos, cotovelos há pouco mais de 
1 ano, porém sem observação de edema ao exame físico. Sobre esse caso é possível afirmar que: 

A ) Pelos critérios de classificação de artrite reumatoide ACR/EULAR 2010, paciente possui artrite reumatoide, 
pontuando com FR (2 pontos), Anti-CCP (3 pontos), VHS (1 ponto) e quadro articular (4 pontos). 

B ) Paciente não se classifica como artrite reumatoide pelos critérios de 2010, mas deverá ser avaliada pelo 
reumatologista. 

C ) Sua pontuação pelos critérios classificatórios de 2010 é de 5 pontos - duração de sintomas superior a meses 
(1 ponto), fator reumatoide, Anti-CCP (3 pontos) e VHS (1 ponto). 

D ) Paciente não apresenta artrite reumatoide e deverá repetir os exames (autoanticorpos e provas inflamatórias) 
e realizar nova avaliação clínica. 

 

05) Homem de 36 anos procura atendimento médico com quadro de poli artralgia iniciado há 1 semana com piora 
nos últimos dias, quando notou edema de punho direito e joelho esquerdo com limitação de suas atividades. Também 
relata que há 3 dias apareceram lesões na pele. Nega morbidades prévias e uso de medicamentos. Estava usando 
apenas analgésicos em casa. Ao exame físico paciente está em regular estado geral (comprometido pela dor), afebril, 
acianótico e eupneico. Auscultas normais e palpação de abdome sem alteração. Pele: presença de lesões pustulosas 
em punho esquerdo e algumas esparsas em tronco. Osteoarticular: dor a palpação de articulações de ambas as mãos, 
punhos e cotovelos. Presença de tenossinovite de punho direito. Artrite de joelho esquerdo com sinal da tecla positivo 
e com limitação da amplitude de movimento. Joelho direito com dor a palpação, porém sem edema. Dor a palpação 
de tornozelos e pés, sem edemas. Realizada a punção articular do joelho direito com o seguinte resultado: presença 
de 62.000 leucócitos com predomínio de polimorfonucleares, pesquisa de Gram e de cristais foram negativas. A 
cultura ainda está em andamento. Baseado nesses achados clínicos e do líquido sinovial, o diagnóstico mais provável 
é: 

A ) Artrite tuberculosa. 

B ) Artrite fúngica. 

C ) Artrite por pirofosfato de cálcio. 

D ) Artrite gonocócica. 

 

06) Paciente sexo feminino, 37 anos, procurou atendimento médico por aumento de região cervical. Ao exame físico, 
apresenta nódulo palpável, cerca de 2 cm em lobo direito (LD) de tireoide. Já havia realizado ultrassonografia de 
tireoide que evidenciava nódulo hiperecoico, de 1,8 x 1,0cm, com microcalcificações em LD de tireoide. Exames de 
TSH e T4 livre normais. Sobre o caso, é CORRETO afirmar: 

A ) Como paciente apresenta nódulo hiperecoico maior que > 1,5 cm deve ser encaminhada para PAAF guiada 
por ultrassonografia. 

B ) Entre os fatores de risco para malignidade de nódulos tireoidianos, estão características ultrassonográficas 
como hiperecogenicidade, margens irregulares e microcalcificações. 

C ) A função tireoidiana (TSH e T4 livre) geralmente encontra-se alterada em pacientes com nódulos tireoidianos. 

D ) Pelas características do nódulo essa paciente deve ser encaminhada para o cirurgião de cabeça e pescoço 
para tireoidectomia total. 
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07) Mulher, 26 anos, retorna em consulta de seguimento no posto de saúde devido hipertensão arterial. Sem queixas 
clínicas. Refere ser hipertensa com diagnóstico há 6 meses, em uso de losartana 100mg/d, hidroclorotiazida 25mg/d, 
anlodipino 10mg/d e atenolol 25mg/d. Tem história familiar de diabetes mellitus e hipertensão arterial em pais e três 
de cinco irmãos. Ao exame físico apresentava-se normocorada, hidratada, peso 60kg, estatura 158cm, ausculta 
cardiopulmonar sem alterações, com PA em ambos os membros de 160 x 100 mmHg e monitorização residencial da 
pressão arterial (MRPA) com média de 152x97mmHg. Laboratório recente: K 3,6 mEq/L (3,5-5,0), creatinina 0,9mg/dL 
(0,5-1,2), glicemia 76mg/dL (70-100). Sobre o caso acima, é CORRETO afirmar: 

A ) Paciente com hipertensão arterial não controlada, solicitar cortisol basal para investigar síndrome de Cushing. 

B ) Paciente com hipertensão arterial não controlada, solicitar metanefrinas urinárias para investigar 
feocromocitoma. 

C ) Paciente com hipertensão arterial não controlada, como apresenta potássio normal, não é necessário dosar 
aldosterona para excluir hiperaldosteronismo.  

D ) Paciente com hipertensão arterial não controlada, a ausência de sintomas clínicos exclui causas secundárias 
de hipertensão não sendo necessário investigação adicional. 

 

08) Homem, 45 anos, em seguimento clínico no posto de saúde por diabetes mellitus e hipertensão arterial. Faz uso 
de metformina 850mg 3x/dia e losartana 100mg/dia. Refere que, no último mês, apresentou perda de peso, polidpsia, 
poliúria e infecção genital fúngica, procurou atendimento e realizou exames, que trouxe hoje: glicemia jejum 
258mg/dL, glicemia pós-prandial 456mg/dL, hemoglobina glicada 10,8%, creatinina 0,67mg/dL. Ao exame físico: PA 
120 x 70mmHg, ausculta cardiopulmonar sem alterações, FC: 78 bpm, P: 92kg, Altura: 170cm, IMC 31,8kg/m2. Em 
relação ao caso, é CORRETO afirmar: 

A ) Deverá iniciar insulina NPH na dose de 1UI/kg/dia, dividido, em duas aplicações, pois está com 
descompensação clínica importante. 

B ) Deverá iniciar iSGLT-2, pois a medicação ajudará na perda de peso, no controle do diabetes e na proteção 
cardiovascular. 

C ) Deverá iniciar glibenclamida, pois essa pode reduzir a hemoglobina glicada em 1-2%, facilitando alcançar 
metas glicêmicas. 

D ) Deverá iniciar agonista do GLP-1, pois a medicação ajudará na perda de peso, no controle do diabetes e na 
proteção cardiovascular.  

 

09) Mulher, 68 anos, em seguimento clínico no posto de saúde por hipertensão arterial e dislipidemia, vem para 
consulta com queixa de dor lombar de moderada intensidade, que surgiu após queda da própria altura ao tropeçar 
no seu gatinho em casa, há cerca de 20 dias. Faz uso de losartana 50mg/dia e atorvastatina 20mg/dia. Menopausa 
aos 42 anos sem terapia de reposição hormonal (TRH). Ao exame físico: PA 110 x 74mmHg, ausculta cardiopulmonar 
sem alterações, FC: 84 bpm, P: 42kg, Altura: 156cm, IMC 17,2kg/m2. Em relação ao caso, é CORRETO afirmar: 

A ) Paciente tem indicação de realizar densitometria óssea de coluna lombar e colo de fêmur, além de raio-x de 
coluna lombar para investigar osteoporose e fratura. 

B ) Paciente sem fatores de risco para osteoporose, solicitar ressonância de coluna lombar e encaminhar ao 
ortopedista para investigação de hérnia discal. 

C ) Paciente com hipertensão arterial e dislipidemia, que são fatores de risco para osteoporose, solicitar 
densitometria óssea de coluna lombar e colo de fêmur para diagnóstico.  

D ) Paciente com menopausa aos 42 anos, sem TRH, solicitar densitometria óssea e iniciar reposição hormonal 
com o objetivo de ganho de massa óssea o mais precoce possível. 
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10) Homem, 58 anos, faz acompanhamento no posto de saúde por diabetes mellitus e dislipidemia, vem para consulta 
assintomático. Refere fazer atividade física 5x/sem e tem seguido dieta orientada pela nutricionista. Faz uso de 
metformina XR 500mg 04 comprimidos/dia, saxaglipitina + dapagliflozina 5/10mg 1x/dia, insulina NPH 10 unidades 
as 22h e sinvastatina 40mg/dia. Ao exame físico: PA 130 x 76mmHg, ausculta cardiopulmonar sem alterações, FC: 66 
bpm, P: 88kg, Altura: 168cm, IMC 31,1kg/m2. Trouxe exames: glicemia jejum 172mg/dL, glicemia pós-prandial 
185mg/dL, hemoglobina glicada 8,4%, colesterol total 141mg/dL, HDL 42 mg/dL, LDL 70 mg/dL, triglicerídeos 145 
mg/dL. Trouxe também controle glicêmico capilar feito 3 dias antes da consulta. Em relação ao caso, é CORRETO 
afirmar: 

A ) Paciente está fora das metas preconizadas pela Sociedade Brasileira de Diabetes (que são: glicemia jejum < 
126mg/dL, glicemia pós-prandial < 180mg/dL e HBA1c < 7%) sendo necessário ajustar insulina NPH para 
melhorar controle clínico. 

B ) Paciente descompensado clinicamente, necessita aumentar atividade física, manter medicações orais e 
insulina NPH e introduzir insulina regular 10 unidades antes do almoço e jantar para alcançar metas 
glicêmicas.  

C ) Paciente em uso de biguanida, iSGLT 2, iDPP-4 e insulina de ação intermediária (NPH) sem controle glicêmico 
adequado, indicado ajustar a dose da insulina NPH para alcançar metas glicêmicas. 

D ) Paciente com controle clínico inadequado, insulinização plena se faz necessário, portanto, deverá suspender 
as medicações orais, aumentar dose da insulina NPH e introduzir insulina regular antes do café, almoço e 
jantar. 

 

11) A hipertensão arterial é uma doença crônica não transmissível definida por níveis pressóricos, em que os 
benefícios do tratamento (não medicamentoso e/ ou medicamentoso) superam os riscos. O tratamento 
medicamentoso deve se associar às medidas não medicamentosas, e as classes de anti-hipertensivos preferenciais 
para o uso e monoterapia ou combinação. Sobre o tratamento da hipertensão arterial, é correto afirmar que: 

A ) Paciente com valor de pressão arterial aferida em consultório com aparelho validado de 175x100 mmHg, em 
ambos os membros, tem diagnóstico de hipertensão arterial confirmado e está indicado iniciar o tratamento.  

B ) A combinação de anti-hipertensivos com as classes dos inibidores da enzima conversora de angiotensina e 
bloqueadores dos canais de cálcio são proscritas devido a risco elevado de hipercalcemia.  

C ) A meta do tratamento da hipertensão nos indivíduos diabéticos deve procurar manter valores < 130/80 
mmHg, evitando-se a redução acentuada da PA para valores inferiores a 120/70 mmHg.  

D ) Paciente com valor aferido em consultório de pressão arterial em 160x95 mmHg tem diagnóstico confirmado 
após segunda aferição, caso o valor se confirme, está indicado o tratamento com monoterapia e mudanças 
de estilo de vida.  

12) Insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa, na qual o coração é incapaz de bombear sangue de 
forma a atender às necessidades metabólicas tissulares, ou pode fazê-lo somente com elevadas pressões de 
enchimento. Os pacientes costumam apresentar sinais e sintomas de baixo débito ou congestão sistêmica. Sobre a 
insuficiência cardíaca é correto afirmar que: 

A ) Uma das classificações possíveis dessa doença é a classificação em estágio, estando relacionada ao grau de 
progressão de doença, sendo o estágio D os pacientes que apresentaram sinais e sintomas de IC no passado, 
porém no momento estão assintomáticos.  

B ) A classificação de New York Heart Association (NYHA) classifica o paciente de I a IV, de acordo com a presença 
de sintomas como dispneia e edema dos membros inferiores, sendo o paciente NYHA III aquele que apresenta 
dispneia aos pequenos esforços e edema em membros inferiores com cacifo positivo.  

C ) A insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada é classificada por pacientes com alterações do 
funcionamento cardíaco, sobretudo na capacidade de diástole e com fração de ejeção >50%, seu diagnóstico 
é feito através de scores clínicos e pode ser utilizado o peptídeo natriurético cerebral.  

D ) As gliptinas apesar de inicialmente serem utilizadas para o tratamento de diabetes mellitus, atualmente são 
drogas comprovadamente utilizadas para redução de mortalidade e internação na insuficiência cardíaca com 
fração de ejeção reduzida.   
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13) Paciente E.A.C, sexo masculino, 43 anos, hipertenso e diabético, deu entrada no pronto atendimento com quadro 
de dor torácica em aperto e irradiação para membro superior esquerdo e mandíbula. Relata que a dor iniciou e piorou 
há 4 horas durante uma caminhada e que melhora ao repouso.  Solicitado eletrocardiograma: 

 

Laboratório sem alterações, radiografia de tórax dentro dos padrões de normalidade. Troponina ultrassensível 
solicitada na admissão com o valor de 1,0 ng/L (valor de referência (<0,1 ng/L). Diante do exposto, é correto afirmar: 

A ) O provável diagnóstico do paciente é infarto agudo do miocárdio sem supra do segmento ST.  

B ) Trata-se de um quadro de dor torácica típica, enquadrando-se como angina instável, devido 
eletrocardiograma normal. 

C ) O Score Heart do paciente é 5, podendo ser continuada a investigação ambulatorialmente, já que não está 
com mais dor.  

D ) O paciente em questão apresenta um quadro de angina instável sem supra do segmento ST, devendo ser 
internado.  

 

14) Homem de 62 anos, tabagista e diabético, comparece ao consultório relatando “palpitações no peito”. Relata 
início do quadro há 2 anos, sem relação com atividade física, além de acidente vascular encefálico (AVE) do tipo 
isquêmico. Desde então, faz uso de ácido acetilsalicílico prescrito pelo médico da usa ESF. Realizado 
eletrocardiograma em consultório: 
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Diante do exposto, é correto afirmar que: 

A ) Provável quadro de fibrilação atrial, devendo ser calculado o score de CHA₂DS₂-VASc, caso este seja maior que 
2 pontos está indicado a realização de anticoagulação plena. 

B ) Caso a pontuação no score HAS BLED seja maior de 5 pontos, está contraindicada a realização de 
anticoagulação. 

C ) Devido o quadro AVE anterior deve se mantido apenas o uso de anti-agregante plaquetário devido o alto risco 
de sangramento.  

D ) Trata-se de uma arritmia do tipo flutter atrial, sua fisiopatogênia consiste em múltiplos focos de ativação 
localizados principalmente no átrio direito.  

 

15) A doença cardiovascular (DCV) é a principal causa de morte no Brasil e no mundo, determinando aumento da 
morbidade e incapacidade ajustadas pelos anos de vida.  A presença dos fatores de risco clássicos, aumenta o risco 
de doenças cardiovasculares, sobretudo a doença arterial coronariana. Assinale a alternativa que representa apenas 
fatores clínicos que classificam um paciente como de muito alto risco cardiovascular: 

A ) Ultrassonografia de carótidas com presença de placa e homens com escore de risco global > 20%. 

B ) Infarto agudo do miocárdio prévio e doença arterial obstrutiva periférica >50%. 

C ) Doença renal crônica com ClCr <30% e infarto agudo do miocárdio prévio. 

D ) Infarto agudo do miocárdio e índice tornozelo braquial <0,9. 

 

16) Homem, 30 anos de idade há quatro dias com febre (38º) e dor torácica ventilatório dependente, com tosse seca 
e dispneia. Sem outras queixas. Nega emagrecimento, tabagismo e doenças prévias. Exame físico: regular estado 
geral, consciente e orientado, normocorado, acianótico, sem edemas AC: Ritmo cardíaco regular em 2 tempos sem 
sopros PA: 110 x 70mmHg FC: 90bpm AP: Murmúrio vesicular abolido terço médio e base direitos FR: 18ipm abdome: 
sem alterações. Realizou a radiografia de tórax abaixo: 

 

Acervo pessoal 
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Sobre o caso acima, assinale a alternativa correta: 

A ) É um caso de pneumonia adquirida na comunidade (PAC) com escore britânico CRB-65 de zero e deve ser 
tratado ambulatorialmente com amoxicilina 875 mg VO de 12/12h. 

B ) É um caso de PAC com derrame pleural parapneumônico à direita, sem necessidade de toracocentese, 
devendo iniciar amoxicilina 875mg de 12/12h com claritromicina 500mg de 12/12h.  

C ) Possui derrame pleural direito e necessita toracocentese diagnóstica com dosagem de adenosina deaminase, 
DHL, proteínas totais, glicose, pH, citometria global e específica. 

D ) Por apresentar PAC complicada com empiema necessita internação, fazer a toracocentese terapêutica e 
iniciar antibioticoterapia associada com ceftriaxone 2g/dia e claritromicina 500mg de 12/12h, ambos 
endovenosos. 

 

17) Mulher, 62 anos de idade, procedente de sua residência, queixa-se de astenia, sem dispneia, tosse ou 
expectoração. Nega emagrecimento, mas cita que calças estão folgadas, necessitando uso de cinto. Nega diabetes e 
hipertensão arterial. Tabagista de cachimbo e porronca iniciados aos 17 anos de idade, nunca fumou cigarro 
industrializado. É diabética e cita passado de tuberculose tratada há mais de 30anos.  Exame físico: regular estado 
geral, consciente e orientada, hipocorada (+/4+), acianótica, sem edemas peso: 65kg AC: ritmo cardíaco em 2 tempos 
sem sopros  PA: 100 x 70mmHg FC: 80bpm AP: Murmúrio vesicular diminuído a esquerda com algumas crepitações 
em terço superior FR: 19 ipm abdome: sem alterações. 

 

Acervo pessoal 

Sobre o caso acima, assinale a alternativa correta: 

A ) Deve apresentar bronquiectasias em ápice esquerdo. Necessita realizar tomografia computadorizada de tórax 
com contraste e posterior biópsia. 

B ) Deve ter sequela de tuberculose em ápice esquerdo e pneumonia na base esquerda, devendo iniciar 
amoxicilina 500mg de 8/8h VO. 

C ) Pode apresentar reativação exógena de tuberculose pulmonar, devendo realizar baciloscopia no escarro e 
iniciar esquema básico com 04 comprimidos. 

D ) Pode ter pneumonia adquirida na comunidade e, por isso, deve iniciar uso de amoxicilina 500mg VO de 8/8h 
e realizar baciloscopia no escarro. 
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18) Mulher, 45 anos de idade procedente de sua residência evolui com queixa de tosse e expectoração mucosa, tendo 
escore modificado do Medical Research Council de 0 procura atendimento negando doenças, diz ter fumado meio 
maço/dia dos 19 aos 22 anos. Nega emagrecimento. Exame físico sem alterações. Trouxe exames abaixo: 

 

Acervo pessoal 

PARÂMETROS PREVISTO PRE-BRONCOD. % PREVISTO PÓS-BRONCOD. %PREVISTO  VARIAÇÃO 

CVF 3,18 2,83 89% 2,96 93% 5 

VEF1 2,68 2,11 79% 2,43 91% 15 

VEF1/CVF 84,1 74,6 89% 82,1 98% 10 

Sobre o caso acima, assinale a alternativa correta: 

A ) Apresenta radiografia de tórax evidenciando hiperinsuflação pulmonar e espirometria compatível com DPOC 
(Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), devendo iniciar terapia com formoterol. 

B ) Apresenta radiografia de tórax normal e espirometria com distúrbio obstrutivo com resposta ao 
broncodilatador, devendo iniciar beclometasona 400mcg/dia e salbutamol spray, se necessário.  

C ) Possui radiografia de tórax e espirometria normais, sem necessidade de broncodilatadores, devendo iniciar 
antitussígeno, se necessário, e solicitar baciloscopia no escarro. 

D ) Possui radiografia de tórax com hipertransparência difusa, mas sem critérios espirométricos para asma, 
devendo realizar broncoprovocação e iniciar salbutamol spray se necessário.   

 

19) Mulher, 62 anos procedente do interior do Mojú evolui há mais de 06 meses com dispneia progressiva, atualmente 
tem dificuldade para tomar banho e trocar de roupa, mas nega tosse e expectoração. Nega tabagismo ativo e passivo. 
Nega doenças e cirurgias, teve uma internação há 07 meses por infecção respiratória. É sedentária, dona de casa, 
onde utiliza fogão a carvão. Nega emagrecimento. Exame físico: regular estado geral, consciente e orientada, 
normocorada, acianótica, sem edemas AC: ritmo cardíaco regular em 2 tempos bulhas hipofonéticas sem sopros  PA: 
120 x 75mmHg FC: 85bpm AP: murmúrio vesicular diminuído globalmente sem ruídos adventícios FR: 24 ipm abdome: 
sem alterações. 

Realizou exame abaixo: 

PARÂMETRO PREVISTO PRE-BRONCOD. % PREVISTO PÓS-BRONCOD. % PREVISTO  VARIAÇÃO 

CVF 2,61 1,70 65% 1,50 58% -12 

VEF1 2,08 0,84 40% 0,99 48% 18 

VEF1/CVF 79,8 49,4 62% 66 83% 34 
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Sobre o caso clínico apresentado, assinale a alternativa correta: 

A ) Como apresenta alterações inespecíficas na espirometria, está indicado realizar ecocardiograma 
transtorácico. 

B ) Necessita realizar tomografia computadorizada de tórax para elucidação diagnóstica e iniciar uso de 
olodaterol. 

C ) O valor de 48% de VEF1 conclui o diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica devendo iniciar uso de 
tiotrópio. 

D ) Com o diagnóstico firmado de doença pulmonar obstrutiva crônica deverá iniciar uso de indacaterol associado 
com glicopirrônio. 

 

20) Homem, 30 anos de idade procedente de sua residência evolui há quatro dias com tosse produtiva, expectoração 
branco amarelada, febre não aferida. Nega doenças, internações, uso de medicações, emagrecimento e tabagismo. 
Exame físico: bom estado geral, consciente e orientado, normocorado, acianótico, sem edemas AC: ritmo cardíaco 
regular em 2 tempos bulhas normofonéticas sem sopros PA: 110 x 80mmHg FC: 95bpm AP: murmúrio vesicular 
presente com crepitações finas em terço médio e base esquerdos e roncos a direita FR: 27 ipm abdome: sem 
alterações. Realizou a radiografia de tórax abaixo: 

 

Acervo pessoal 

Sobre o caso acima assinale a alternativa correta: 

A ) Possui atelectasia de lobo inferior esquerdo com desvio do mediastino homolateral, necessitando tomografia 
computadorizada de tórax.  

B ) Apresenta Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) com necessidade de internação e prescrição de 
ceftriaxone com claritromicina endovenosos.  

C ) Apresenta derrame pleural na base esquerda e deve ser feita toracocentese diagnóstica para elucidação do 
caso.  

D ) Por ser um caso de pneumonia adquirida na comunidade (PAC) com escore britânico CRB-65 de zero, fazer 
tratamento ambulatorial com amoxicilina. 
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21) Mulher, 24 anos de idade, procedente de seu domicílio evolui há mais de 30 dias com tosse produtiva com 
expectoração clara, afebril, sem emagrecimento ou dor torácica. Nega doenças, tratamentos ou internações prévias. 
Nega tabagismo, é sedentária. Exame físico: bom estado geral, consciente e orientada, sem edemas AC: ritmo 
cardíaco regular em 2 tempos bulhas normofonéticas sem sopros PA: 110 x 70mmHg FC: 95bpm AP: murmúrio 
vesicular presente sem ruídos adventícios FR: 20 ipm abdome: sem alterações. Realizou a radiografia de tórax abaixo: 

 

Acervo pessoal 

Sobre o caso acima é correto: 

A ) Iniciar amoxicilina com clavulonato 875mg de 12/12h por 07 dias a nível ambulatorial. 

B ) Prosseguir investigação com teste rápido molecular para tuberculose, baciloscopia e cultura para 
micobactéria.  

C ) Fazer acompanhamento ambulatorial e solicitar hemograma, baciloscopia no escarro, prova tuberculínica. 

D ) Indicar internação hospitalar e iniciar antibioticoterapia endovenosa e prosseguir investigação. 

 

22) Mulher, funcionária de serviços gerais da unidade de saúde, procura-o referindo ter se espetado em agulha 
descartada em local inadequado. Faz parte do manejo adequado da situação:  

A ) As indicações de PEP devem ser individualizadas, conforme gravidade da exposição e probabilidade 
epidemiológica.  

B ) Realizar teste rápido, caso venha negativo, deve ser realizado um segundo diferente do primeiro.  

C ) Iniciar PEP, com medicações antiretrovirais, independente do status sorológico.  

D ) A PEP está indicada para exposições ocorridas até 7 dias antes, após esse período, precisa fazer 
acompanhamento sorológico.  
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23) Nos últimos 20 anos, o Brasil tem investido em treinamentos e campanhas para conscientização e detecção de 
hepatites virais entre a população, na expectativa de reduzir transmissão e iniciar tratamento precoce. Sobre a 
hepatite C é correto afirmar que: 

A ) A hepatite C cronifica de 60 a 85% dos casos, mas apenas 5% evoluem para cirrose. Isso é determinado por 
características do genótipo viral. 

B ) O tratamento da hepatite C está indicado para quadros agudos e crônicos e depende da genotipagem e do 
grau de fibrose hepática.  

C ) Apesar do vírus C apresentar um quadro assintomático na maior parte dos pacientes, a hepatite fulminante é 
muito comum nos pacientes infectados.   

D ) Diante de um teste rápido para o vírus C deve-se solicitar o anti-HCV, e apenas se este vier positivo que se 
solicita a quantificação de RNA-viral.  

 

24) Analise as situações clínicas a seguir e marque a alternativa que contenha os diagnósticos com suas respectivas 
propostas terapêuticas adequadas: 

Situação 1: Mulher, 22 anos, com queixa de dor lombar associada à disúria, febre e mialgia. Diurese de coloração 
amarelo citrino e odor forte, sem sinais de sangramento. Nega episódios semelhantes recentes ou histórico de litíase 
urinária.  

Situação 2: Homem, 62 anos, em uso domiciliar de sonda vesical de demora devido à neoplasia de próstata, 
assintomático, com urocultura positiva com 102 UFC/ml (E. coli). 

Situação 3: Homem, 29 anos, com queixa de disúria e dor suprapúbica de início há 2 dias, sem febre, sem dor lombar 
ou outros sintomas. Sem antecedentes de uso prévio de antibióticos nos últimos 3 meses. 

A ) Situação 2: Infecção urinária associada a cateter, Ceftriaxone 2 g EV 1 vez ao dia por 7 dias. 

B ) Situação 3: Cistite aguda complicada, ciprofloxacino 500 mg VO 12/12h, por 7 dias. 

C ) Situação 1: Pielonefrite não complicada, nitrofurantoína 100 mg 12/12h VO por 5 dias, por 5 dias. 

D ) Situação 2: Bacteriúria assintomática, Ceftriaxone 2 g EV 1 vez ao dia, por 7 dias. 

 

25) Durante admissão em enfermaria para tratamento de infecção de pé diabético, o paciente Manoel, paraplégico 
por trauma raquimedular prévio, encontra-se com confusão mental e redução da diurese. Sinais vitais: FC 101 bpm, 
Saturação de oxigênio 97%, PA: 128/78 mmHg, FR 21 irpm e temperatura axilar 38,1ºC. Apresenta histórico de 
internação há 2 meses para tratamento de lesão por pressão sacral infectada. Ectoscopia indicando lesão bolhosa 
extensa de conteúdo purulento em membro inferior direito, associado a lesões ulceradas de fundo necrótico, com 
exposição de tecido subcutâneo. Com relação ao caso, marque a alternativa que contemple a melhor opção para 
tratamento antibiótico: 

A ) Ceftriaxone + Oxacilina. 

B ) Vancomicina isolada. 

C ) Piperacilina-tazobactam + vancomicina. 

D ) Ceftazidime + clindamicina. 
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26) Homem de 36 anos, funcionário de serviços gerais em uma escola, comparece à UPA queixando-se de febre, mal-
estar geral e dor articular iniciados há 3 dias. Nega sintomas respiratórios ou ter notado manchas pelo corpo. Não 
tem carteira de vacinação no momento da consulta, só afirma ter feito as 3 doses de vacina para covid-19. Mora em 
bairro periférico, próximo à zona de mata.  Ao exame físico, estava febril (38,5ºC), hidratado, conjuntivas levemente 
injetadas, presença de linfonodos retroauriculares e occipitais dolorosos, menores que 1cm. Otoscopia normal. 
Orofaringe sem alterações. Presença de artralgia sem artrite em mão e punhos. Resto do exame físico normal. Sobre 
o quadro clínico é correto afirmar que: 

A ) se pode descartar dengue, já que não costuma cursar com dor articular e, no 3º dia de febre, já teria rash 
cutâneo.  

B ) Chikungunya é uma excelente hipótese diagnóstica devido à característica da febre e à presença de 
conjuntivite e dor articular.  

C ) Zika é mais provável pela presença de conjuntivite e artralgia sem artrite, além da presença de linfadenopatia.  

D ) Não se pode descartar rubéola, apesar da ausência do exantema, pois ele pode aparecer 5 a 10 dias após o 
aparecimento da linfadenopatia.  

 

27) A vacinação de adultos com doenças crônicas é uma das medidas para impedir a aquisição e/ou complicação de 
doenças infecciosas. Segunda as recomendações da Sociedade Brasileira de Imunização (SBIm), assinale a alternativa 
que contém a correlação correta entre a doença crônica e a indicação vacinal.  

A ) Em pacientes vivendo com HIV está contraindicado o uso de vacinas a base de vírus vivos atenuados.  

B ) Pacientes reumatológicos em uso de imunossupressor não devem ser vacinados por comprometimento da 
resposta imune.  

C ) Pacientes em hemodiálise devem repetir o anti-HBs, anualmente, para avaliar necessidade de dose de reforço 
para vacina contra hepatite-B.  

D ) Pacientes cardiopatas ou pneumopatas podem optar pelas vacinas anti pneumocócicas VPC13 ou VPP23, 
ambas disponíveis no CRIE.  

 

28) Mulher de 47 anos em consulta de rotina do seguimento de hipertensão arterial, em uso apenas de Anlodipino, 
queixa-se de dor em perna esquerda. Refere que iniciou há 1 mês após descer do ônibus e não apresenta sinais de 
melhora. A dor inicia na região de quadril e desce pela coxa e perna esquerda. Algumas vezes sente que prejudica a 
deambulação e piora no período da noite. Ao exame físico osteoarticular, a flexão e extensão dos quadris estão 
preservadas, rotação interna e externa sem limitação, porém com leve dor a rotação externa em quadril esquerdo. 
Lasegue negativo. Para o diagnóstico, a conduta a ser realizada nesse momento é: 

A ) Raio X de quadril. 

B ) Teste do piriforme. 

C ) Palpação de trocânter maior. 

D ) RM de quadril. 
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29) Paciente 32 anos, sexo masculino, é hipertenso em uso de Losartana 50mg 12/12hs há 1 ano. Queixa-se de dor 
lombar baixa e faz uso recorrente de AINE por conta própria. Relata epigastralgia esporádica, mas sem gerar 
incomodo na sua rotina. Nega antecedentes de câncer do trato digestivo na família. Ao exame físico: dor a palpação 
de musculatura paravertebral, sem limitação de movimentação da coluna, sinais de Lasègue e Patrick negativos. 
PA:130x80mmHg FC:89bpm FR:18irpm SatO2:99%. No retorno trouxe os exames a seguir: 

Creatinina: 0,8mg/dl (VR: <1,2mg/dL) 

Hemograma Resultado Valor de referência 

Eritrócitos 4 x 10⁶ 4-6 x106/mm3 

Hemoglobina 11 g/dl 12-15g/dl 

Hematócrito 33% 36-42% 

VCM 79 80-100 Fl 

HCM 24 26-34pg 

CHCM 29 31,5- 36% 

RDW 15 11 a 15% 

Leucócitos 8500 5.000-10.000 /mm3 

Neutrófilos 70%(5950) 2,2-7,5 x103/mm3(45 a 75%) 

Eosinófilos 5% (425) 0-500/mm³(0 a 5%) 

Basófilos 0% 0-100/mm³(0 a 1%) 

Linfócitos 20% (1700) 1,1-4,0 x103/mm3(22 a 40%) 

Monócitos 5% (420) 0-900/mm³(0 a 9%) 

Plaquetas 155.000 150-400 x103/mm3 

A conduta inicial mais adequada seria: 

A ) Solicitar pesquisa de sangue oculto nas fezes ou colonoscopia.  

B ) Cessar uso de AINE, solicitar contagem de reticulócitos e cinética do ferro.   

C ) Iniciar IBP e reposição de ferro endovenoso em dias alternados por 14 dias.  

D ) Iniciar reposição de sulfato ferroso via oral 2 vezes ao dia por no mínimo 3 meses. 

 

30) Paciente D.N.C, sexo masculino, 60 anos, encaminhado para seu ambulatório de Clínica Médica devido quadro de 
fraqueza generalizada, lombalgia e edema de membros inferiores. Na consulta, trouxe alguns exames: hemoglobina 
8,2 g/dL (VR 13,3 a 16,5 g/dL), leucócitos 6100/mm3 (VR 3650 a 8120/ mm3), plaquetas 156000/mm3 (VR 151000 a 
304000/mm3), glicose 132mg/dL (VR 70 a 99 mg/dL), ureia 122 mg/dL (VR 10 a 50 mg/dL), creatinina 2,2 mg/dL (VR 
0,7 a 1,3 mg/dL), urina tipo I sem alterações, proteinúria de 2,5g/24h (VR inferior a 0,3 g/24h) e ultrassonografia de 
rins e vias urinárias com rins de tamanho normal. Diante do caso, qual sua principal hipótese diagnóstica? 

A ) Nefropatia por IgA. 

B ) Diabetes Mellitus tipo II. 

C ) Nefropatia por cilindros. 

D ) Doença por depósito de cadeia leve. 
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31) Mulher de 45 anos com miomatose uterina não responsiva ao tratamento clínico e com episódios hemorrágicos 
frequentes foi encaminhada para realizar histerectomia. O hemograma pré-cirúrgico mostrava uma hemoglobina de 
9,8 g/dl. Foi indicado um concentrado de hemácias antes do procedimento. Durante a transfusão sentiu sudorese, 
mal-estar e dor abdominal. Foi avaliada pela médica do plantão que suspendeu imediatamente a transfusão. Uma 
hora após, paciente apresentou hipotensão e mudança da cor da urina, sendo depois confirmada hematúria, sem 
outros achados clínicos. O evento mais provável que ocorreu foi: 

A ) TRALI. 

B ) CIVD. 

C ) Reação hemolítica transfusional. 

D ) Contaminação bacteriana. 

 

32) Mulher, 45 anos, previamente hígida, dá entrada na emergência após súbita cefaleia de forte intensidade, durante 
exercício físico, seguida de síncope. Tem enxaqueca desde a adolescência, mas nunca teve dor desta forma. Após ser 
medicada com AINE, analgésico e tramadol, paciente segue consciente e orientada, mas ainda com dor. Tem exame 
neurológico normal, exceto por discreta rigidez de nuca. Fez Tomografia de crânio sem contraste, que foi normal. 
Qual conduta mais adequada frente a esse caso? Marque a única alternativa CORRETA: 

A ) Medicar com dexametasona para melhor controle da dor, por tratar-se de provável retorno da enxaqueca. 

B ) Seguir investigação com punção lombar e análise de LCR para excluir hemorragia subaracnoide. 

C ) Repetir tomografia de crânio com contraste para excluir tumores e doenças desmielinizantes. 

D ) Iniciar ceftriaxona como tratamento empírico para meningite e fazer punção lombar e análise de líquor. 

 

33) Homem, 70 anos, hipertenso e diabético, é avaliado em consulta duas semanas após um episódio de ataque 
isquêmico transitório (AIT) caracterizado por hemiparesia direita de 30 minutos de duração. Dentre os exames de 
investigação traz ultrassom doppler de carótidas e vertebrais sem estenoses e ecocardiograma sem alterações para 
a idade, no entanto, tem holter evidenciando fibrilação atrial (FA) intermitente. Tem clearance de creatinina normal 
para idade e não tem história nem risco excessivo de hemorragia. Com base no caso apresentado e seus 
conhecimentos sobre doenças cardiovasculares, avalie as assertivas abaixo e marque a correta: 

A ) Paciente tem indicação de fazer profilaxia com estatina, clopidogrel e AAS, para evitar novos eventos. 

B ) Como tem hipertensão e diabetes, o mecanismo etiológico deve ter sido aterotrombótico ou lacunar. 

C ) Deverá fazer anticoagulante para prevenção de eventos isquêmicos, podendo ser usada varfarina ou um dos 
novos anticoagulantes. 

D ) Paciente não precisa de cuidados especiais em relação à FA, visto não ter lesão cerebral estabelecida. 

 

34) A meningite bacteriana é um problema de saúde pública mundial, com incidência anual de 4-6 casos/100 mil 
adultos. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a taxa de incidência é 1,4 caso/100 mil habitantes/ano, e letalidade 
de 22,2%. 

(Fonte: https://www.sanarmed.com/resumo-de-meningite-epidemiologia-etiologia-fisiopatologia-transmissao-
diagnostico-tratamento-e-quimioprofilaxia)  

Com relação ao quadro clínico das meningites bacterianas agudas, podemos afirmar: 

A ) A dissociação entre pulso e temperatura é frequente nesses casos. 

B ) Na meningite por pneumococos, é comum haver sintomas gastrointestinais. 

C ) A hipertensão intracraniana da fase aguda ocorre por obstrução da circulação de LCR. 

D ) A ocorrência de vômitos em jato é clássica, presente em 2/3 dos pacientes. 
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35) Paciente de 18 anos, com história de episódios de convulsão febril na infância, vem há 2 meses apresentando 
paradas comportamentais seguidas de automatismos oromastigatórios e manuais que duram cerca de 1min e 
ocorreram até 4x/mês. Após esses eventos, fica com confusão mental ou sonolência. Fez eletroencefalograma (EEG) 
único que foi normal. Sobre o caso acima, analise as afirmativas e marque a única correta: 

A ) Paciente não precisa de tratamento com droga antiepiléptica, visto eletroencefalograma normal. 

B ) Necessita de exame de imagem antes de iniciar tratamento sintomático para excluir lesões estruturais. 

C ) Crises febris não aumentam o risco de epilepsia, devendo ser investigada patologia não epiléptica.  

D ) Tem indicação de iniciar droga antiepiléptica, fazer ressonância de crânio e novo EEG posteriormente. 

 

36) Paciente jovem, sexo masculino, vivendo com HIV e aids, em uso irregular de terapia antirretroviral, apresenta 
cefaleia com piora nas últimas semanas, associada à progressiva hemiparesia esquerda. Foi realizada tomografia de 
crânio, na qual se observa hipodensidade em topografia dos núcleos da base à direita, com realce anelar após o 
contraste, com importante edema vasogênico adjacente. Nesse caso, qual seria a melhor conduta a seguir? 

A ) Encaminhar para a neurocirurgia, para fazer biopsia estereotáxica da lesão. 

B ) Realizar punção lombar com estudo do LCR para melhor investigação. 

C ) Iniciar tratamento empírico com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. 

D ) Iniciar tratamento empírico com esquema tríplice antibacteriano.  

 

37) Paciente C.M.S, sexo feminino, 26 anos e sem doenças prévias, iniciou processo de hipertrofia muscular e está em 
uso de algumas medicações e suplementos. Em consulta com o clínico, paciente sem queixas e com exames 
mostrando creatinina 1,8 mg/dL (creatinina basal 0,8 mg/dL) – VR 0,6 a 1,1 mg/dL, ureia 80 mg/dL (VR 10 a 50 mg/dL), 
sódio 140 mEq/L (VR 136 a 145 mEq/L), potássio 5,5 mEq/L (VR 3,5 a 5,1 mEq/L) e cálcio 11,2 mg/dL (VR 8,6 a 10,3 
mg/dL). De acordo com o quadro, qual mais provável etiologia da Injúria Renal Aguda (IRA)? 

A ) Doença de Jansen. 

B ) Intoxicação por vitamina D. 

C ) Diurético tiazídico. 

D ) Uso excessivo de suplemento a base de proteína. 

 

38) Paciente R.B.C., 68 anos, sexo masculino, com diagnóstico de Doença Renal Crônica estágio 3A A3 secundária a 
doença renal do diabetes. Na consulta no ambulatório de Clínica Médica, paciente trouxe MAPA de 24h com pressão 
não controlada em uso de Losartana 50 mg 2x ao dia e alguns exames laboratoriais. 

Exames: Creatinina 04/10/2021: 1,5 mg/dl - estimativa da taxa de filtração glomerular (eTFG) pelo Chronic Kidney 
Disease Epidemiology Collaboration (CKD EPI) de 50 ml/min/1,73 m2; 12/10/2022: 1,6 mg/dL - CKD EPI de 47 
ml/min/1,73 m2 

Albuminúria 04/10/2021: 450 mg/g; 12/10/2022: 525 mg/g (VR até 30 mg/g) 

Após avaliar o quadro, foi optado por encaminhar paciente para o Nefrologista. Dentre as alternativas abaixo, assinale 
a que apresenta o critério utilizado para o encaminhamento. 

A ) Persistência de albuminúria acima de 300 mg/g. 

B ) Declínio rápido da eTFG (queda de 3 ml/min/1,73 m2 em 1 ano). 

C ) Hipertensão mal controlada. 

D ) Estágio 3A da Doença Renal Crônica. 

 

39) Paciente A.N.S, sexo feminino, 75 anos, com diagnósticos de Doença Renal Crônica Estágio 5 A3 conservador 
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(glomerulonefrite crônica) e doença mineral e óssea (alta remodelação), vem em consulta para acompanhamento e 
traz novos exames. Diante desse quadro, quais alterações laboratoriais são mais prováveis de ocorrer? 

A ) PTH (hormônio paratireoideano) baixo, 25 (OH) vitamina D elevada, fósforo baixo e cálcio baixo. 

B ) PTH (hormônio paratireoideano) elevado, 25 (OH) vitamina D elevada, fósforo elevado e cálcio elevado. 

C ) PTH (hormônio paratireoideano) baixo, 25 (OH) vitamina D baixa, fósforo baixo e cálcio elevado. 

D ) PTH (hormônio paratireoideano) elevado, 25 (OH) vitamina D baixa, fósforo elevado e cálcio baixo. 

 

40) Paciente A.R.M, 82 anos, com diagnóstico de câncer metastático de pulmão em fase final de vida, interna no 
hospital de referência com desconforto respiratório devido evolução da doença. Realizada morfina de horário em 
doses otimizadas, no entanto não houve melhora do sintoma. Como já alinhado com paciente a priorização de 
conforto e em frente a um sintoma refratário, qual a melhor conduta a ser tomada? 

A ) Modificar morfina para infusão contínua. 

B ) Intubação orotraqueal para conforto. 

C ) Midazolam em bolus seguido de infusão contínua. 

D ) Fenobarbital em infusão contínua. 

 

41) Durante uma reunião clínica, um aluno do sexto ano de medicina pergunta a você sobre prováveis diagnósticos 
de um paciente após ver que saíram alguns exames. Paciente 32 anos, sexo masculino, em investigação de doença 
glomerular. 

Exames: Urina I com hematúria e proteinúria e C3 60 mg/dL (VR 90 a 180 mg/dL). Dentre as alternativas abaixo, qual 
representa possíveis diagnósticos para o caso? 

A ) Nefrite Lúpica, glomerulonefrite membranosa, Doença de Goodpasture. 

B ) Crioglobulinemia, doença de depósito denso relacionado ao C3 e endocardite. 

C ) Doença de Lesão Mínima, Poliangeíte com granulomatose e nefropatia por IgA. 

D ) Glomerulopatia do C3, glomerulonefrite pós estreptocócica e síndrome de Alport. 

 

42) A supressão ácida gástrica revolucionou o tratamento de várias doenças digestivas, contudo, como nos lembra a 
Declaração de Helsinque, “Mesmo as melhores intervenções comprovadas devem ser avaliadas continuamente por 
meio de pesquisas quanto à sua segurança, eficácia, eficiência, acessibilidade e qualidade.” Alguns estudos recentes 
têm mostrado que essa supressão ácida não é isenta de complicações. Sobre isso, está correta a indicação de 
inibidores das bombas de prótons com boa evidência científica na seguinte situação: 

A ) Paciente jovem internado em unidade de queimados com 40% da área corporal queimada.  

B ) Paciente 35 anos internado em enfermaria para tratamento antimicrobiano para ITU.  

C ) Paciente com queixa de saciedade precoce e sensação de empachamento pós-prandial.  

D ) Paciente sem queixas dispépticas prévias em uso de AINE por 5 dias.  
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43) Durante atendimento em ambulatório de clínica médica, você atende o casal Jurandir, 47 anos, e Fátima, 41 anos, 
que comparecem à consulta de rotina, sem queixas. Jurandir possui somente hipertensão e nega história de 
neoplasias na família. Dona Fátima não apresenta comorbidades, porém refere que a mãe faleceu aos 66 anos de 
idade devido câncer no intestino (tratava a doença desde os 60 anos). 

Com relação ao manejo e rastreio de neoplasia de cólon nas situações descritas, marque a opção correta: 

A ) Por ter risco intermediário para a doença, Jurandir tem indicação de colonoscopia a cada 5 anos. 

B ) Jurandir não possui indicação de rastreio de neoplasia de cólon devido risco baixo para a doença. 

C ) Fátima possui indicação de colonoscopia anual, independente de achados nos exames realizados. 

D ) Fátima pode ter seguimento com colonoscopia a cada 5 anos se primeiro exame sem alterações.  

 

Leia o caso clínico a seguir e responda às questões 44 e 45. 
Miguel, 39 anos, masculino, busca atendimento no Hospital Regional dos Caetés devido hematêmese volumosa 
ocorrida em domicílio há cerca de 4 horas. Nega dor abdominal ou outros sintomas gastrointestinais. Nega episódios 
prévios de hematêmese, melena ou hematoquezia. Apresenta exame prévio de endoscopia digestiva alta no qual 
foram identificados cordões varicosos somente em fundo gástrico. Exame físico indicando abdome globoso, 
temperatura local preservada, sem lesões cutâneas, algo tenso, sem massas palpáveis, indolor à palpação, piparote 
positivo e descompressão brusca negativa. Sinais vitais com FC 118 bpm, Saturação de oxigênio 96%, PA: 105/65 
mmHg, FR 21 irpm e temperatura axilar 36,8ºC.  

 

44) Sobre o manejo da hemorragia digestiva apresentada, marque a alternativa correta: 

A ) Paciente possui indicação de concentrado de hemácias independente de exames laboratoriais. 

B ) A lavagem nasogástrica é indicada no diagnóstico diferencial de hemorragia digestiva baixa. 

C ) A ligadura elástica das varizes apresentadas é considerada padrão-ouro no manejo do caso.  

D ) Está indicada injeção de Cianoacrilato via endoscópica para controle do sangramento varicoso. 

 

45) Com relação ao manejo da ascite e suas possíveis complicações associadas no caso de Miguel, é correto afirmar 
que: 

A ) está indicada profilaxia de peritonite bacteriana espontânea (PBE) somente se líquido ascítico com dosagem 
de proteína <10 g/L. 

B ) a prescrição de Norfloxacin 400 mg 2x/dia via oral pode ser considerada como alternativa na profilaxia de 
PBE. 

C ) deve ser iniciado de imediato o manejo da ascite com uso de espironolactona 100 mg/dia, com aumento de 
dose a cada 48 horas. 

D ) a profilaxia de síndrome hepatorrenal com albumina endovenosa 1,5 g/kg/dia no 1º dia e 1g/kg no 3º dia está 
formalmente indicada. 
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46) Marta Silva,32 anos, procura atendimento no pronto atendimento com queixa de “batedeira” no peito que iniciou 
de forma súbita, há cerca de uma hora, acompanhado de sudorese, nega dor no peito. Durante a anamnese, relata 
que apresentou dois quadros semelhantes nos últimos quatro meses, e que melhorou espontaneamente após 30 
min. 

AMP: Refere ansiedade, diarreia e queda de cabelo, porém não faz nem um tratamento específico. Nega alergias, 
cirurgias, traumatismos ou internação hospitalar prévia. 

História Familiar: Tem familiar com história de Tireoidopatia e hipertensão, sem outros patologias associadas.  

Exame Físico: 

Sinais Vitais:   PA= 150×70 mmHg; FC= 150 bpm; FR= 22 ipm; SatO2 96%. 

Inspensão: Regular estado geral, corada, hidratada, afebril, acianótica, sem turgência jugular, edemas. Tireoide 
palpável, com aumento simétrico difuso e consistência elástica 

Aval. Cardiovascular: Ritmo cardíaco irregular e taquicardico, com bulhas cardíacas normofonéticas, sem sopros, 
Pulsos palpáveis e simétricos com amplitude reduzida. Tempo de enchimento capilar < 2 segundos. 

Aval. Respitatória: Tórax simétrico, com expansibilidade preservada. Murmúrio vesicular presente bilateralmente, 
sem ruídos adventícios. 

Aval.Gastrointestinal: Abdome plano, flácido, sem lesões ou herniações. Timpânico, com ruídos hidroaéreos normais. 
Indolor à palpação superficial e profunda. Hepatimetria medindo cerca de 10 cm. 

Aval.de Extremidades: pulsos simétricos, extremidades quentes e sudoréicas. 

Após avaliação clínica foram solicitados ECG e exames laboratoriais: 

ECG: 

 

Exame Laboratoriais: 

Laboratório Valores obtidos Valores de referência 

Hemograma 

Hemácias 11,0 g/dL 12 – 15,5 g/dL 

Hematócrito 33,4% 34 – 45% 

Leucócitos 7.800 cél/mm3 5.000 – 10.000/mm3 

Neutrófilos 3.350/mm3 1.600 – 7.700/mm3 

Linfócitos 4.430/mm3 1.100 – 4.400/mm3 

Bioquímica 

TGO/AST 115 U/L < 40 U/L 

TGP/ALT 88 U/L < 40 U/L 

MARCADORES DE NECROSE MIOCÁRDICA 

Troponina e CK-MB sem alterações 

Hormônios 

TSH < 0,04 mUI/L 0,45 – 4,5 mUI/L 

T4 livre 4,8 ng/dL 0,9 – 1,7 ng/dL 
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Diante deste caso, assinale a assertiva que contêm a afirmativa correta. 

A ) A patologia aguda levou o paciente procurar o serviço de urgência foi o hipertiroidismo. 

B ) O tratamento de urgência para esta paciente é o controle do ritmo ou controle da frequência. 

C ) O tratamento de urgência para esta paciente é a cardioversão sincronizada com 200J. 

D ) O ECG revela uma taquiarritmia de complexo estreito e regular. 

 

47) Jorge, 43 anos, 80kg, estava dormindo em sua casa quando um curto-circuito ocorre e a casa começa a pegar 
fogo, iniciando um incêndio. Ele consegue sair com a família, porém demorou e ficou muito tempo num ambiente 
fechado, quente e cheio de fumaça. O SAMU chega e resgata a família. 

Na avaliação primária do paciente, percebe-se que ele se encontra consciente, levemente desorientado e sem 
presença de sangramentos ex-sanguinantes. Estava com as vias aéreas pérvias, porém foi observado uso da 
musculatura acessória para respirar, tosse produtiva e rouquidão, sinais de inalação por fumaça. O tórax não 
apresenta indícios de queimaduras ou outras lesões, com a frequência respiratória aumentada. 

SINAIS VITAIS: FR=26 ipm), SATO2=93% FC = 120bpm; PA = 98 x 55mmHg. A pele se encontrava quente e úmida, com 
a presença de queimaduras não circunferenciais de 2º grau nas regiões da face, pernas (anterior e posteriormente) e 
braço direito (posteriormente). Demais seguimentos sem sinais de queimadura. 

ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA: 

A ) No atendimento inicial a prioridade é a reposição hídrica, visto que está hipotenso, utilizando o cálculo de 30 
ml/kg. 

B ) O volume para reposição hídrica deste paciente é 5.760 ml nas primeira 8 hs e 5.760 ml nas próximas 16 hs e 
a solução utilizada será ringer lactato. 

C ) O Paciente tem indicação de intubação orotraqueal imediatamente como medida protetora. 

D ) O paciente está com vias aéreas pérvias, porém esta taquipneico e com saturação de oxigênio limite, deve-se 
instalar máscara não re-inalante com oxigênio a 100%. 

 

48) Antonia Silva, 65 anos procura atendimento na UPA com queixa de dor em epigastro com irradiação retro esternal, 
acompanhada de náuseas e tonturas, de início há 1 hora. Relata que há 2 meses teve um quadro semelhante e foi à 
urgência quando foi medicada e retornou para casa. É diabética, em uso de gliblencamida, tem hipertensão arterial 
em uso de alodipino. Refere cirurgia para correção de varizes em membro inferior esquerdo e cesárea (2 x). Mãe e 
Pai são hipertensos e diabéticos. 

Exame físico: Paciente se encontra consciente, contactante, ansiosa e com faces de dor. 

Avaliação Cardiológica: Bulhas Rítmicas, regulares e taquicardicas em 2 tempo, sem sopros 

FC=117 bmp PA= 178 x98 mmHg. PCP < 2 s 

Avaliação Respiratórias: Murmúrio vesicular presente sem ruídos adventícios 

FR=22 imp SatO2=92% 

Avaliação Gastrointestinal: abdome globoso, RHA presente, sem visceromegalias e indolor a palpação. 
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Após avaliar o caso acima, assinale a assertiva correta: 

A ) A abordagem inicial mais adequada na sala de emergência para esta paciente é o encaminhamento para 
realização imediata de exame de imagem como a tomografia de tórax. 

B ) Dentre as causas de dor torácica potencialmente graves que podemos relacionar com este caso temos a 
dissecção aguda de aorta, Infarto Agudo do miocárdio e derrame pleural. 

C ) A classificação da dor torácica deste paciente em relação à probabilidade de ser anginosa é dor tipo C ou de 
probabilidade intermediária. 

D ) No tratamento indicado para este paciente, o AAS é medida prioritária seguido de antiagregante plaquetário 
como o clopidogrel e solicitação de Cateterismo de urgência. 

 

49) Paciente do sexo feminino, 65 anos, diabética com queixa de disúria há cerca de 5 dias. Trazida ao Pronto 
Atendimento pela filha devido à sonolência exagerada nas últimas 12 horas. Foi avaliada na triagem na UPA e 
encaminhada à Sala Vermelha devido à sonolência. 

AMP: Uso de lantus 12 UI as 8H da manhã 

SINAIS VITAIS: PA=95 x 55 mmHg FC:117 bpm SAT O2=89% FR= 24imp T=39ºC 

EXAME FÍSICO: Regular estado geral, sonolenta, só responde a estímulo doloroso localizando a dor, febril a toque, 
acianótico, anictérico 

NEURO: ECG 9 (O: 2 V:3 M: 4) 

CARDIO: Bulhas cardíacas rítmicas e normofonéticas.   

RESPIRATORIO: Murmúrio Vesicular presente bilateral e em respiração espontânea 

TGI: abdome flácido, RHA+, doloroso a palpação em baixo ventre 

TGU: diurese espontânea 

MMII: sem edema ou sinais de TVP. Perfusão Capilar regular 

Em relação ao quadro clínico acima, assinale a afirmativa correta: 

A ) A paciente se encontra em choque séptico e o tratamento inicial inclui o pacote de primeira hora :reposição 
volêmica com cristaloide 50 ml/kg; solicitação de exames laboratoriais (lactato, culturas, bioquímica e 
hemograma, coagulograma, bilirrubinas totais e frações) iniciar antibioticoterapia. 

B ) A paciente está em Sepses de provável foco urinário, e deverá ser iniciado o pacote de primeira hora: 
reposição volêmica com cristaloide 30 ml/kg; solicitação de exames laboratoriais (lactato, culturas, bioquímica 
e hemograma, coagulograma, bilirrubinas totais e frações) iniciar antibioticoterapia. 

C ) A paciente se encontra em choque séptico e o tratamento inicial inclui o uso de droga vaso ativa como a 
dopamina em bomba de infusão, instalação de monitorização hemodinâmica invasiva. 

D ) A paciente se encontra com quadro de infecção urinaria, provável pielonefrite, e o tratamento deverá ser 
antibiótico de largo espectro, reposição volêmica com cristaloide 50 ml/kg, cateter nasal com 2l/min de 
oxigênio. 
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50) Motoboy perde controle da moto e sofre acidente. Estava em alta velocidade e sem capacete. Foi conduzido por 
populares ao Pronto Socorro Municipal. Na admissão, está agitado, inquieto, não atende às solicitações verbais, 
apresenta hematoma em região fronto parietal direita. 

No exame físico, foi encontrado hematoma em hemitórax direito, dor a palpação e amplitude diminuída; grande 
ferida corto contusa em membro superior direito, e no exame do abdome grita e reage à palpação principalmente 
em hipocôndrio e flanco direito, sem outras lesões. 

Sinais vitais: PA=85 x 40 mmHg FC=138 bpm FR=33 imp SATO2=89% T=35ºC 

Quanto ao atendimento inicial é correto afirmar: 

A ) Não há necessidade de colocar o colar cervical, pois o paciente não tem queixa de dor na região cervical. 

B ) A conduta inicial deve ser monitorização, acesso venoso, oxigênio sob máscara, e encaminhamento para 
tomografia de crânio devido o hematoma fronto parietal. 

C ) O paciente se encontra em choque hipovolêmico, provavelmente grau 4 e deverá receber reposição volêmica 
com cristaloide e transfusão de sangue O negativo imediatamente. 

D ) O paciente se encontra em choque obstrutivo, e deverá ser submetido à radiografia de tórax, para 
identificação da lesão toráxica. 

 


