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INSTRUÇÕES 

 

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

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

3. A prova é composta de 50 questões objetivas. 

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

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

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

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

8. Não será permitido ao candidato: 

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

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

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

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

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

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 4.3.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

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

 

9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição 
das respostas para o cartão-resposta. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Específica 

 

  ...............................................................................................................................................................................................................................  
 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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*01 - Paciente feminina de 45 anos procura a emergência com uma história de 3 dias de dor torácica sem relação com 
esforços, subesternal, aguda, que piora ao decúbito dorsal ou com movimento respiratório profundo. Ela nega 
dispneia. Esses sintomas surgiram logo após a resolução de um quadro de infecção de vias aéreas superiores. 
Apresenta FC 100/min, PA 158/90 mmHg, FR 19/min, temperatura 37,8 °C, e SpO2 97% em ar ambiente. O exame físico 
do sistema cardiovascular e pulmonar não demonstra alterações significativas. Demais sistemas também sem 
alterações significativas. Um derrame pericárdico pequeno é visualizado na ecocardiografia. Nesse caso, o tratamento 
inicial correto é: 

 

a) AAS e clopidogrel. 
b) ibuprofeno. 
c) AAS. 
d) prednisona. 
e) pericardiocentese. 

 
02 - Paciente feminina de 75 anos é atendida em consulta ambulatorial com uma história de 3 anos de dor em mãos e 

joelhos. Apresenta rigidez matinal com cerca de 15 a 20 minutos de duração. Não apresenta outras comorbidades. Faz 
uso sob demanda de ibuprofeno e paracetamol quando apresenta queixa álgica. Ao exame físico, destaca-se edema 
leve, eritema e hipertrofia óssea de segunda e terceira articulação metacarpofalangeana bilateralmente, além de dor 
leve à palpação. Também apresenta flutuação e hipertrofia óssea de joelhos bilateralmente. Exames laboratoriais 
demonstram fator reumatoide, provas de atividade inflamatória, ferritina sérica, ferro sérico e saturação de transferrina 
dentro da normalidade. Radiografia das mãos demonstra osteófitos, esclerose subcondral, calcificação linear da 
cartilagem e redução do espaço articular, em especial da segunda e terceira articulações metacarpofalangeanas 
bilateralmente. Radiografia de joelhos demonstra osteófitos, redução do espaço articular e calcificações na cartilagem. 
O diagnóstico correto é: 

 

a) osteoartrite. 
b) hemossiderose. 
c) artrite reumatoide. 
d) gota. 
►e) doença por depósito de pirofosfato de cálcio. 

 
03 - Paciente masculino de 40 anos, assintomático, é atendido em retorno de consulta ambulatorial para check-up trazendo 

resultados de exames laboratoriais. Destaca-se o resultado da dosagem sérica de ácido úrico de 8,1 mg/dL. Demais 
exames dentro da normalidade. Não apresenta outras comorbidades e não faz uso de medicações. Apresenta história 
familiar de um irmão com diagnóstico de gota. Consome carne vermelha com frequência e ingere quatro garrafas de 
cerveja todos os finais de semana. Sinais vitais e exame físico dentro da normalidade. Qual é o tratamento inicial 
correto? 

 

►a) Orientações dietéticas. 
b) Hidroclorotiazida. 
c) Febuxostat. 
d) Colchicina. 
e) Alopurinol. 

 
04 - Paciente feminina de 69 anos dá entrada na emergência por hemorragia digestiva baixa. Apresenta história de doença 

coronariana, fibrilação atrial e hipertensão arterial. Faz uso de AAS 100 mg ao dia, rosuvastatina 20 mg ao dia, 
dabigatrana 150 mg duas vezes ao dia e enalapril 20 mg ao dia. Apresenta FC 112/min, PA 104/60 mmHg, FR 18/min, 
temperatura 36,9 °C, e SpO2 97% em ar ambiente. Ao exame físico, constata-se sangue vivo nas fezes durante a 
inspeção. Exames laboratoriais demonstram hemoglobina de 11,2 g/dL e creatinina sérica de 0,9 mg/dL. Ela é internada 
e submetida a monitorização cardíaca e de sinais vitais, além de cuidados clínicos com hidratação endovenosa. Após 
5 horas da entrada, apresenta um novo episódio de sangramento baixo. Agora, apresenta PA 94/56 mmHg e 
hemoglobina de 7,6 g/dL. Além de imediatamente instituir tratamento suportivo com transfusão de sangue e de planejar 
colonoscopia futuramente, o melhor tratamento disponível que deve ser prescrito é: 

 

a) ácido tranexâmico. 
►b) idarucizumab. 
c) transfusão de plaquetas. 
d) transfusão de plasma fresco congelado. 
e) concentrado de complexo protrombínico. 

 
05 - Qual é o medicamento aprovado pelo FDA (Food and Drug Administration) em 2017 para profilaxia de TEV 

(tromboembolismo venoso) em adultos hospitalizados por doença clínica aguda, com mobilidade reduzida moderada 
a grave e outros fatores de risco para TEV, apresentando administração uma vez ao dia e duração total de 35 a 42 dias? 

 

a) Rivaroxabana. 
b) Edoxabana. 
►c) Betrixabana. 
d) Argatroban. 
e) Bivalirudina. 

 
 

 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas. 
  



4/11 

 

06 - Paciente masculino de 68 anos dá entrada na emergência por hemorragia digestiva baixa. Recebeu diagnóstico de 
trombose venosa profunda há 7 dias, ocasião na qual iniciou uso de rivaroxabana 15 mg duas vezes ao dia. Apresenta 
história de hipertensão arterial, controlada com enalapril 20 mg ao dia. Apresenta FC 108/min, PA 108/62 mmHg, FR 
17/min, temperatura 36,9 °C e SpO2 98% em ar ambiente. Ao exame físico, constata-se sangue vivo nas fezes durante 
a inspeção. Exames laboratoriais demonstram hemoglobina de 10,9 g/dL e creatinina sérica de 1,0 mg/dL. Ele é 
internado e submetido a monitorização cardíaca e de sinais vitais, além de cuidados clínicos com hidratação 
endovenosa. Após 4 horas da entrada, apresenta um novo episódio de sangramento baixo. Agora, apresenta PA 92/54 
mmHg e hemoglobina de 7,4 g/dL. Além de imediatamente instituir tratamento suportivo com transfusão de sangue e 
administração de carvão ativado e de planejar colonoscopia futuramente, o melhor tratamento disponível que deve ser 
prescrito é: 

 

a) ácido tranexâmico. 
b) idarucizumab. 
c) transfusão de plaquetas. 
d) transfusão de plasma fresco congelado. 
►e) concentrado de complexo protrombínico. 

 
07 - É o tratamento de escolha para tromboembolismo venoso associado a câncer gastrointestinal: 
 

►a) Dalteparina. 
b) Edoxabana. 
c) Heparina sódica. 
d) Rivaroxabana. 
e) Varfarina. 

 
08 - Em relação ao uso de estatinas em paciente que será submetido a cirurgia não cardíaca, é INCORRETO afirmar: 
 

a) As estatinas devem ser consideradas em todos os pacientes submetidos a cirurgia vascular, independentemente do risco 
clínico. 

b) Os pacientes que já tomam estatinas devem continuar esses agentes durante o período perioperatório. 
c) Não está claro com quanta antecedência da cirurgia as estatinas devem ser iniciadas para haver benefícios. 
►d) O uso de estatinas no período perioperatório está contraindicado, pela associação com complicações hepáticas e 

rabdomiólise. 
e) As estatinas devem ser consideradas em pacientes considerados de alto risco para complicações cardíacas, 

independentemente dos níveis lipídicos. 
 
09 - Em relação à avaliação pulmonar de paciente que será submetido a cirurgia extratorácica, é correto afirmar: 
 

a) Deve-se suspender o uso de teofilina em pacientes com DPOC no período perioperatório, pelo alto risco de toxicidade 
desse medicamento. 

b) O emprego de anestesia geral demonstrou maior segurança e menos complicações pulmonares quando comparada com 
anestesia neuroaxial. 

►c) Exercícios de respiração profunda reduzem a incidência de complicações pulmonares pós-operatórias e são um dos 
métodos de escolha para a maioria dos pacientes. 

d) O uso de CPAP no pós-operatório não reduz complicações pulmonares perioperatórias. 
e) Cessação do tabagismo é a única medida que demonstrou melhor prognóstico do ponto de vista pulmonar. 

 
10 - É achado laboratorial esperado inicialmente em paciente que iniciou infusão endovenosa em bomba contínua de 

heparina sódica: 
 

(TP = tempo de protrombina; TTPA = tempo de tromboplastina parcial ativada) 
 

a) TP e TTPA prolongados dentro de horas. 
b) TP prolongado dentro de dias. 
c) TP prolongado dentro de horas. 
d) TTPA prolongado dentro de dias. 
►e) TTPA prolongado dentro de horas. 

 
11 - Paciente feminina de 70 anos é internada por exacerbação infecciosa de DPOC. Ela apresenta melhora gradual e 

significativa ao longo do curso de antibioticoterapia adequada para o foco pulmonar. No entanto, ela desenvolve 
múltiplos episódios de diarreia e evolui com hipotensão arterial. É transferida para a UTI com diagnóstico de choque 
séptico por Clostridium difficile. O mecanismo de ação do antibiótico correto para esse caso de colite 
pseudomembranosa se dá pela inibição da: 

 

a) síntese proteica por ligação à subunidade 30S do ribossoma bacteriano. 
b) DNA topoisomerase bacteriana. 
►c) formação de peptidoglicano na parede celular. 
d) síntese de folato. 
e) síntese proteica por ligação à subunidade 50S do ribossoma bacteriano. 
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O caso clínico a seguir é referência para as questões 12 e 13. 
 

Paciente feminina de 50 anos é atendida por um quadro de agitação motora há duas semanas. Ela refere sensação de melhora ao 
se movimentar e é incapaz de permanecer sentada ou parada durante a consulta. A paciente apresenta história de esquizofrenia e 
iniciou uso de haloperidol há três semanas. Apresenta FC 94/min, PA 122/78 mmHg, FR 17/min, temperatura 37,4 °C. À inspeção, 
apresenta movimentos frequentes de membros superiores e inferiores bilateralmente. 
 
12 - Nesse caso, o diagnóstico correto é: 
 

►a) acatisia. 
b) hipertermia maligna. 
c) síndrome neuroléptica maligna. 
d) discinesia tardia. 
e) distonia aguda. 

 
13 - O tratamento correto, nesse caso, é com: 
 

a) toxina botulínica. 
►b) propranolol. 
c) risperidona. 
d) clozapina. 
e) fenoterol. 

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

hematêmese. Ao exame físico, notam-se escarificações dorsais na superfície das mãos e calos nos dedos, além de 
hipertrofia de glândulas parótidas. Apresenta IMC de 19. Exames laboratoriais demonstram alcalose metabólica 
hipocalêmica. É esperado o seguinte achado endoscópico característico: 

 

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

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

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

 

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

 
16 - Paciente masculino de 60 anos, assintomático, procura atendimento para saber informações sobre rastreamento de 

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

 

a) Tomografia por emissão de pósitrons a cada 2 anos. 
b) Radiografia de tórax anual. 
c) Angiotomografia computadorizada de tórax a cada 5 anos. 
►d) Tomografia computadorizada de baixa dosagem de tórax anual. 
e) Radiografia de tórax a cada 3 anos. 

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

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

 

a) tempo de coagulação. 
b) hemograma completo com contagem diferencial. 
c) tempo de protrombina e tempo de tromboplastina parcial ativada. 
d) hemograma completo, com contagem diferencial, tempo de protrombina e tempo de tromboplastina parcial ativada. 
►e) avaliação da história clínica. 
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18 - Paciente feminina de 55 anos é avaliada após completar investigação na qual foi determinado o diagnóstico de câncer 
de cólon estágio III. Ela foi submetida a hemicolectomia, com avaliação cirúrgica, radiológica e anatomopatológica 
apontando para ausência de doença residual. Ela apresentou boa recuperação pós-operatória e tem boa performance, 
estando assintomática no momento. Em relação ao manejo desse caso, a conduta mais adequada é: 

 

a) radioterapia. 
►b) quimioterapia adjuvante. 
c) colonoscopia e tomografia computadorizada de tórax e abdome total a cada 5 anos. 
d) deveria ter realizado quimioterapia neoadjuvante seguida por radioterapia após a cirurgia. 
e) deveria ter realizado quimioterapia neoadjuvante sem necessidade de radioterapia ou quimioterapia após a cirurgia. 

 
19 - Paciente feminina de 26 anos é avaliada no ambulatório de Clínica Médica por ganho de peso de 15 kg no último ano e 

amenorreia nos últimos 7 meses. Ela também se queixa de acne, condição que já tinha se resolvido na adolescência. 
Ela apresentava ciclos menstruais regulares desde a menarca e até então não apresentava outras particularidades 
relacionadas à menstruação. Ao exame físico, destaca-se hirsutismo. Investigação laboratorial demonstrou TSH, 
prolactina e FSH dentro da normalidade. Exame de BHCG é negativo. O exame complementar que permite corroborar 
os critérios de diagnóstico clínico desse caso é: 

 

a) ressonância magnética de sela túrcica. 
b) tomografia computadorizada de abdome superior com técnica de washout de adrenais. 
c) dosagem sérica de estradiol. 
d) dosagem sérica de insulina basal. 
►e) ultrassom de pelve. 

 
*20 - Paciente masculino de 19 anos procura o pronto-atendimento por 

lesões ulceradas em lábio inferior e por exantema maculopapular em 
palmas das mãos com morfologia em íris (vide imagem ao lado). O 
agente infeccioso associado a essa condição é: 

 

a) Eritema multiforme. 
b) Necrólise epidérmica tóxica. 
c) Síndrome de Stevens-Johnson. 
d) Síndrome DIHS. 
e) Urticária. 

 

 
 

 
 

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

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

 

 
(Créditos da imagem: Domínio público. Adaptado.) 

 

O tratamento correto a ser instituído imediatamente é: 
 

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

 
22 - Constituem fatores que propiciam o prolongamento do intervalo QTc induzido por drogas, EXCETO: 
 

a) idade avançada. 
b) sexo feminino. 
c) disfunção renal. 
►d) frequência cardíaca basal elevada. 
e) doença cardíaca estrutural. 

 
 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas. 
  

 
 

(Créditos da imagem: Samuel Freire da Silva, M.D. Copyright 
© 1999-2018 Atlas Dermatológico. Todos Direitos Reservados. 
<http://www.atlasdermatologico.com.br>.) 
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23 - Qual é o tempo de duração de tratamento com antibioticoterapia recomendado para pacientes com bacteremia por 
Staphylococcus aureus, preenchendo todos os critérios para infecção não complicada? 

 

a) 7 dias. 
►b) 14 dias. 
c) 21 dias. 
d) 28 dias. 
e) 6 semanas. 

 
24 - São critérios de bacteremia por Staphylococcus aureus não complicada, EXCETO: 
 

a) negativação de hemoculturas de seguimento coletadas 2 a 4 dias após o primeiro par. 
b) ausência de dispositivos prostéticos. 
►c) ausência de resistência a oxacilina no antibiograma. 
d) defervescência dentro de 72 horas do início de antibioticoterapia efetiva. 
e) ausência de infecção metastática. 

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

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

 
26 - Você é o médico da enfermaria que assumiu o caso de um paciente masculino de 36 anos, admitido por queixas de 

dor abdominal intensa e náuseas com vômitos. Dentre os exames laboratoriais da entrada, destaca-se lipase sérica de 
1.065 U/L. Foi realizado diagnóstico de pancreatite aguda alcoólica. O caso foi manejado com jejum, tratamento 
suportivo incluindo hidratação, antieméticos e analgésicos opioides. Agora, no terceiro dia de internamento, o paciente 
apresenta melhora importante da dor abdominal e não apresenta mais episódios de náuseas ou êmese. Sinais vitais 
dentro da normalidade. Ao exame físico, RHA presentes e ausência de dor abdominal. Nova dosagem de lipase sérica 
= 1.071 U/L. Ele se queixa de fome. Nesse caso, a conduta correta é: 

 

a) solicitar tomografia computadorizada de abdome. 
b) aguardar diminuição dos valores séricos de lipase. 
c) manter jejum até suspensão dos analgésicos. 
d) iniciar antibioticoterapia. 
►e) reiniciar dieta via oral. 

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

contraste) em pacientes submetidos a angiografia é: 
 

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

 
28 - Familiares presenciam um paciente masculino de 18 anos com esquizofrenia aspirando acidentalmente um 

componente eletrônico de aproximadamente 3 mm de um rádio com o qual brincava. Ele apresenta tosse com piora 
progressiva e é trazido ao pronto-socorro. A localização mais comum na qual o objeto se encontra é o brônquio do 
lobo: 

 

a) superior esquerdo. 
►b) inferior direito. 
c) inferior esquerdo. 
d) superior direito. 
e) médio. 

 
29 - Paciente feminina de 71 anos com história de hipertensão arterial e doença coronariana é trazida para a emergência 

devido a início súbito de tontura, diplopia, dificuldade na marcha e desequilíbrio, além de dificuldade em engolir a 
saliva. Ressonância magnética demonstra imagem compatível com acidente vascular encefálico isquêmico. Território 
vascular acometido nesse caso: 

 

a) cerebral anterior. 
b) comunicante anterior. 
►c) vertebrobasilar. 
d) carótida interna. 
e) cerebral média. 
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30 - Paciente masculino de 70 anos com história de hipertensão arterial e doença coronariana teve um episódio de AVEi 
há 4 meses. Ele será submetido a extração dentária de um único molar. Atualmente, está em uso de AAS 100 mg ao 
dia, enalapril 20 mg ao dia e estatina. Qual é a recomendação em relação ao uso de aspirina na ocasião do 
procedimento? 

 

►a) Não interromper o uso de aspirina. 
b) Suspender aspirina 3 dias antes do procedimento. 
c) Suspender aspirina 7 dias antes do procedimento. 
d) Suspender aspirina 7 dias antes do procedimento e reiniciar apenas quando não houver sangramento residual. 
e) Suspender aspirina 10 dias antes do procedimento. 

 

 
31 - Paciente feminina de 18 anos é avaliada em primeira consulta no seu consultório de Clínica Médica para check-up. Não 

apresenta comorbidades e não faz uso de medicamentos. Nega tabagismo. Ela é sexualmente ativa, com parceiro 
único, fazendo uso de preservativo masculino como método de contracepção. Apresenta história familiar de mãe com 
diabetes mellitus. Nesse caso, o rastreio recomendado pela USPSTF (United States Preventive Services Task Force) é 
de: 

 

a) câncer de ovário. 
b) câncer de pele. 
c) câncer de colo uterino. 
►d) abuso de álcool. 
e) diabetes. 

 

 
32 - Paciente masculino de 38 anos é avaliado no seu consultório de Clínica Médica para check-up. Ele não apresenta 

comorbidades e não faz uso de medicamentos. Apresenta história familiar significativa de pai diagnosticado com 
câncer colorretal aos 48 anos de idade. Os sinais vitais estão dentro da normalidade e o exame físico, sem 
particularidades. O rastreio recomendado ao paciente é: 

 

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

 

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

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

 

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

 
O texto a seguir é referência para as questões 34 e 35. 
 

Paciente masculino de 56 anos é avaliado por insônia e sonolência diurna excessiva. Ele adormece facilmente ao realizar leitura no 
trabalho e ao assistir televisão em casa. Sua esposa refere que ele ronca bastante durante a noite. Ele procurou atendimento, pois 
ficou preocupado por ter adormecido durante uma conversa com um cliente. Apresenta hipertensão arterial em uso de losartana 50 
mg e desconhece outras comorbidades. Nega tabagismo e etilismo. Apresenta sinais vitais dentro da normalidade, com SpO2 97% 
em ar ambiente. IMC = 35. À inspeção oral, apresenta Mallampati classe IV. Sem outras particularidades. Exames laboratoriais de 
rotina dentro da normalidade. Hemograma, TSH, HbA1c, testosterona, ECG e radiografia de tórax dentro da normalidade. 
 

34 - Qual é o padrão-ouro para avaliação do quadro clínico descrito? 
 

a) Espirometria com prova de broncodilatação. 
►b) Polissonografia. 
c) Espirometria e medida da difusão de monóxido de carbono. 
d) Gasometria arterial. 
e) Fibrolaringoscopia e fibrobroncoscopia. 

 
35 - Constituem formas recomendadas de tratamento para o quadro clínico descrito, EXCETO: 
 

a) CPAP nasal. 
b) perda de peso de 10 a 20%. 
►c) zolpidem. 
d) uvulopalatofaringoplastia. 
e) abstinência de álcool. 
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O caso clínico e a imagem a seguir são referência para as questões 36 e 37. 
 

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

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

 
36 - O diagnóstico correto é: 
 

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

 
37 - A conduta correta é: 
 

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

 
*38 - Você é consultado em relação ao manejo glicêmico durante internamento de paciente masculino de 57 anos com 

história de diabetes mellitus para cirurgia de herniorrafia inguinal eletiva. Ele faz uso de insulina glargina 40 unidades 
à noite, com bom controle glicêmico no nível ambulatorial. Nesse caso, a conduta correta é: 

 

a) orientar suspensão de insulina basal com realização de insulina em bomba de infusão contínua durante o procedimento. 
b) orientar suspensão de insulina basal com realização de escala de correção (sliding scale) no período trans e perioperatório. 
c) manter insulina basal sem realização de escala de correção (sliding scale) no período trans e perioperatório. 
d) manter insulina basal com realização de escala de correção (sliding scale) no período trans e perioperatório. 

e) manter insulina basal com realização de insulina em bomba de infusão contínua durante o procedimento. 
 
39 - Em relação ao manejo terapêutico de crise adrenal, além de ressuscitação volêmica com solução salina 0,9%, qual das 

opções a seguir deve ser administrada? 
 

►a) Hidrocortisona em dose alta. 
b) Fludrocortisona em dose alta. 
c) Dexametasona em dose baixa. 
d) Metilprednisolona em dose intermediária. 
e) Prednisolona em dose alta. 

 
 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas. 
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40 - Paciente feminina de 59 anos com história de piora de atividade de artrite reumatoide (AR), que até então era bem 
controlada com metotrexato e anti-inflamatório não esteroidal, recebe indicação terapêutica de infliximabe. Ela não 
apresenta outros sintomas ou alterações além da piora de AR. Não apresenta outras comorbidades. Não apresenta 
história de exposição a tuberculose ou outros fatores de risco para essa doença. Ao exame físico, sem 
particularidades, exceto atividade de AR. Antes do início de infliximabe: 

 

a) não é necessário realização de exame complementar ou terapia adicional. 
►b) deve ser realizado ensaio de liberação de interferon-gama (IGRA). 
c) deve ser realizada tomografia computadorizada de tórax. 
d) deve ser realizado escarro induzido com pesquisa de BAAR. 
e) deve ser realizada quimioprofilaxia com isoniazida. 

 
41 - Paciente feminina de 39 anos é avaliada por história de enxaqueca com aura, de início há 25 anos, que ocorre uma vez 

por mês com duração média de 24 horas. Ela tem usado dipirona e ibuprofeno para as crises, porém não apresenta 
melhora com o uso dessas medicações. Sem particularidades ao exame físico e neurológico. O medicamento a ser 
prescrito nesse caso é: 

 

a) propranolol. 
b) topiramato. 
c) amitriptilina. 
►d) sumatriptano. 
e) tramadol. 

 
42 - Qual é a segunda causa mais comum de mortalidade em pacientes com doença renal crônica em estágio final? 
 

a) Hipercalemia. 
b) Doença cardiovascular. 
►c) Complicações infecciosas. 
d) Hemorragia digestiva. 
e) Acidose metabólica grave. 

 
43 - A conduta correta em relação ao tratamento de bacteremia relacionada a cateter de hemodiálise por estafilococo 

coagulase-negativa sem sinais de infecção do túnel e com boa resposta inicial à antibioticoterapia é: 
 

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

 
44 - Paciente feminina de 35 anos com história de prolapso de valva mitral e de endocardite por MRSA há 10 anos é avaliada 

antes de procedimento dentário que envolverá implantes e enxerto ósseo. Qual conduta deve ser realizada antes do 
procedimento? 

 

a) Não há indicação de antibioticoprofilaxia. 
b) Antibioticoprofilaxia com sulfametoxazol e trimetoprima. 
►c) Antibioticoprofilaxia com amoxicilina. 
d) Antibioticoprofilaxia com vancomicina. 
e) Antibioticoprofilaxia com ciprofloxacino. 

 
45 - Paciente masculino de 27 anos procura o pronto-atendimento por quadro de rinorreia, congestão nasal e cefaleia 

frontal. Ele se queixa de aumento e mudança da coloração (amarela) da rinorreia há três dias. A cefaleia piora quando 
ele se inclina para frente. Não apresenta outras comorbidades ou uso de medicações. Sinais vitais dentro da 
normalidade. Ao exame físico, nota-se apenas hiperemia de mucosa nasal e presença de secreção amarelada. Não tem 
dor à palpação de seios da face. A conduta nesse caso é: 

 

►a) realizar tratamento sintomático. 
b) realizar radiografia de seios da face. 
c) realizar tomografia computadorizada de seios da face. 
d) iniciar moxifloxacino. 
e) iniciar amoxicilina. 

 
46 - Paciente masculino de 28 anos procura o pronto-atendimento por quadro de rinorreia purulenta, congestão nasal e 

cefaleia frontal. Iniciou febre há dois dias, com dor à palpação do local. Hoje pela manhã iniciou quadro de diplopia. 
Não apresenta outras comorbidades ou uso de medicações. Sinais vitais dentro da normalidade, exceto temperatura 
de 38,4 °C. Ao exame físico, nota-se dor à palpação de seio maxilar à esquerda e paralisia de III par craniano à esquerda. 
Qual conduta deve ser realizada? 

 

a) Iniciar amoxicilina e reavaliar em 3 dias. 
b) Aguardar laudo de tomografia computadorizada de seios da face. 
c) Iniciar moxifloxacino e reavaliar em 3 dias. 
d) Iniciar amoxicilina e clavulanato e reavaliar em 3 dias. 
►e) Realizar intervenção cirúrgica e antibioticoterapia endovenosa. 
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47 - Qual é a conduta correta em relação à avaliação de paciente masculino de 43 anos, assintomático, trazendo 
ultrassonografia de tireoide evidenciando nódulo hipoecoico de 1,3 cm? 

 

(Apresenta TSH 1,7 mU/L e T4 livre 1,2 ng/dL) 
 

a) Cintilografia de tireoide. 
►b) Punção aspirativa com agulha fina. 
c) Repetir ultrassonografia de tireoide em 6 meses. 
d) Tireoidectomia parcial. 
e) Repetir TSH, T4 livre e ultrassonografia de tireoide em 12 meses. 

 
48 - Paciente masculino de 55 anos é avaliado após se firmar diagnóstico de glioblastoma multiforme irressecável. Ele 

apresenta boa performance, com escala de Karnofsky = 90, sendo capaz de desenvolver normalmente suas atividades 
de vida diária. Não apresenta sintomas, exceto cefaleia leve. Não apresenta outras comorbidades e não faz uso de 
medicamentos. Sinais vitais dentro da normalidade. Exame físico sem particularidades, incluindo exame neurológico. 
Ele tem interesse em realizar todas as opções terapêuticas possíveis. Cuidados paliativos devem iniciar: 

 

a) quando do desenvolvimento de sintomas neurológicos. 
b) quando as opções terapêuticas forem esgotadas. 
c) quando o paciente não desejar mais tratamento. 
d) quando houver declínio de performance. 
►e) imediatamente, dada a expectativa de vida inferior a um ano. 

 
49 - Paciente feminina de 49 anos é avaliada em consulta ambulatorial trazendo resultado de exame de pesquisa de sangue 

oculto nas fezes (teste imunológico) positivo. Qual é a conduta correta? 
 

a) Repetir pesquisa de sangue oculto nas fezes agora. 
b) Repetir pesquisa de sangue oculto nas fezes em 1 ano. 
►c) Realizar colonoscopia agora. 
d) Realizar colonoscopia em 1 ano. 
e) Solicitar pesquisa de leocócitos fecais. 

 
50 - Paciente feminina de 76 anos é avaliada em consulta ambulatorial por quadro de anemia crônica com padrão ferroprivo 

há 3 anos associada a múltiplos episódios de melena, sem sucesso na identificação do foco do sangramento após 
múltiplos exames de EDA e colonoscopia. Você solicitou uma cintilografia com hemácias marcadas por tecnécio que 
identificou um sangramento no intestino delgado. Qual é a causa do sangramento? 

 

a) Isquemia mesentérica crônica. 
b) Divertículo de Meckel. 
c) Varizes esofágicas. 
►d) Angiectasia. 
e) Tuberculose intestinal. 


