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1. Este caderno consta de 50 questões objetivas, assim distribuídas: Cardiologia, 
Endrocrinologia, Gastroenterologia, Hematologia, Nefrologia, Neurologia, 
Pneumologia e Reumatologia.

2. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se 
apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum 
defeito dessa natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro 
exemplar.

3. Não é permitida a consulta a pessoas, livros, dicionários, apostilas ou a 
qualquer outro material.

4. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma 
é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta 
assinalada na prova.

5.  Transfira as respostas para o cartão, observando atentamente a numeração das 
questões.

6.  No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de 
tinta PRETA ou AZUL, preenchendo-se integralmente o alvéolo, 
rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.

 7.   Esta prova tem a duração de quatro horas, incluindo o tempo destinado à 
coleta de impressão digital, às instruções e à transcrição para o cartão-
resposta.

 8. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem 
decorridas duas horas de prova e poderá levar o caderno de prova 
somente no decurso dos últimos trinta minutos anteriores ao horário 
determinado para o término da prova.

 9.  AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA  AO APLICADOR DE PROVA.

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  contexto  da  doença  arterial  crônica  estável,  existem
condições cardíacas e não cardíacas que podem provocar
ou exacerbar a isquemia por consumo aumentado ou oferta
diminuída de oxigênio. Dentre estas condições, inclui-se:

(A) a bradicardia sinusal.

(B) a anemia.

(C) o diabetes.

(D) o hipotiroidismo.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação à angiografia coronariana e aos achados que
podem ser encontrados, deve-se considerar o seguinte:

(A) as lesões coronarianas sao significativas quando ha
obstruçao de uma ou mais arterias epicardicas, com,
no minimo, 50% de estenose.

(B) o tempo de sobrevida mantém-se inalterado com o
envolvimento de múltiplos vasos, com o comprometi-
mento da arteria descendente anterior e com funçao
ventricular esquerda preservada.

(C) o procedimento diagnostico acrescenta pouco risco a
idosos, quando comparados aos pacientes jovens.

(D) o procedimento está indicado na angina estável que
responde  ao  tratamento  medicamentoso,  sem  evi-
dências de isquemia em testes não invasivos.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A abordagem  de  uma  parada  cardiorrespiratória  (PCR)
com ressuscitação cardiopulmonar (RCP) adequada é fun-
damental para uma maior chance de reversão do quadro.
Em relação à sua abordagem,

(A) a maioria das PCRs em ambiente hospitalar ocorre
em decorrência de ritmos como fibrilação ventricular
e taquicardia ventricular sem pulso.

(B) a atividade elétrica sem pulso e a assistolia respon-
dem pela maioria dos casos em ambiente extra-hos-
pitalar.

(C) o foco da RCP deve ser colocado em compressões
torácicas de qualidade, com frequência e profundida-
de adequadas.

(D) o sucesso de uma desfibrilação independe da quali-
dade das compressões torácicas realizadas.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No atendimento de um paciente com assistolia ou ativida-
de elétrica sem pulso, deve-se:

(A) realizar  desfibrilação  cardíaca  imediata  com  carga
máxima do desfibrilador.

(B) checar os cabos, a derivação e o ganho do monitor
em caso de assistolia.

(C) usar atropina no tratamento da parada cardiorrespira-
tória em atividade elétrica sem pulso.

(D) utilizar as manobras de ressuscitação cardiopulmo-
nar sem valorizar as causas da parada.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na fibrilação atrial (FA), quanto à utilização de antiagre-
gantes plaquetários e anticoagulantes,

(A) o  risco  de  fenômenos  tromboembólicos  é  melhor
avaliado pelo escore de CHADS2.

(B) a seleção da terapia antitrombótica deve ser conside-
rada independente da forma de apresentação (paro-
xística, persistente ou permanente).

(C) a dabigatrana é recomendada como alternativa à var-
farina para pacientes com FA de qualquer etiologia,
na qual a anticoagulação oral é indicada.

(D) a rivaroxabana pode ser utilizada com segurança na
anticoagulação de pacientes com valvas metálicas.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tromboembolismo venoso é uma grande preocupação
em situações em que o paciente está internado em ambi-
ente hospitalar. Em relação à profilaxia, nesta condição,

(A) o uso de heparina não fracionada em baixas doses
na  prevenção  do  tromboembolismo  em  pacientes
clínicos e cirúrgicos de risco é ineficaz.

(B) a enoxaparina deve ser utilizada na dose de 80 mg
ao dia em pacientes considerados de alto risco para
trombose venosa profunda.

(C) a heparina de baixo peso molecular induz menos pla-
quetopenia do que a enoxaparina.

(D) o tratamento para os pacientes em unidades de tera-
pia está indicado, dado o alto risco.
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na abordagem das urgências e emergências hipertensi-
vas, 

(A) os pacientes que cursam com urgências hipertensi-
vas estão expostos a maior risco futuro de eventos
cardiovasculares  comparados com hipertensos  que
não as apresentam.

(B) a  administração  sublingual  de  nifedipino  de  ação
rápida é amplamente utilizada para o tratamento da
urgência hipertensiva, sem riscos.

(C) a hidralazina é indicada nos casos de emergência hi-
pertensiva associada com síndromes isquêmicas mi-
ocárdicas agudas ou dissecção aguda de aorta.

(D) a redução da pressão arterial nos casos de acidente
vascular cerebral deve ser rápida e intensa com a uti-
lização de anti-hipertensivos potentes, por via oral. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O DHEA é um pré-hormônio produzido nos ovários e nas
adrenais com efeito androgênico. Tem sido prescrito como
reposição hormonal,  sem indicação formal,  por  médicos
que praticam a medicina antienvelhecimento, especialida-
de não reconhecida pelo Conselho Federal  de Medicina
(CFM). De acordo com o parecer do CFM n. 29/2012, fal-
tam evidências científicas de benefícios, e os riscos e ma-
lefícios que trazem à saúde não permitem o uso de terapi-
as hormonais com o objetivo de retardar, modular ou pre-
venir o processo de envelhecimento. Qual é a indicação
formal, em endocrinologia, de reposição de DHEA por via
oral?

(A) Mulheres menopausadas com queixas relacionadas
à deficiência androgênica.

(B) Homens idosos com queixas relacionadas à deficiên-
cia androgênica.

(C) Mulheres com insuficiência adrenal com queixas rela-
cionadas à deficiência androgênica.

(D) Homens e mulheres com insuficiência adrenal com
queixas relacionadas à deficiência androgênica.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na investigação bioquímica dos feocromocitomas,

(A) a dosagem de metanefrinas plasmáticas representa
uma má escolha para rastreamento de feocromocito-
mas hereditários.

(B) a combinação da dosagem de catecolaminas plas-
máticas com metanefrinas urinárias é ineficaz para
aumento da sensibilidade e especificidade da detec-
ção da doença.

(C) a dosagem do ácido vanilmandélico urinário é o teste
de escolha para rastreamento, uma vez que possui
alta sensibilidade diagnóstica.

(D) os antidepressivos tricíclicos e os betabloqueadores
não seletivos são drogas que interferem aumentando
os níveis de catecolaminas e seus metabólitos.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o posicionamento do Grupo Interdisciplinar
de Padronização da Hemoglobina Glicada (HbA1c), publi-
cado pela Sociedade Brasileira de Diabetes em 2009, qual
das seguintes condições clínicas pode interferir no resulta-
do do teste, provocando falsa diminuição?

(A) Presença de hemoglobina carbamilada na insuficiên-
cia renal.

(B) Hipertrigliceridemia.

(C) Anemia hemolítica.

(D) Anemia por deficiência de ferro.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 27 anos, gestante de nove semanas, realizou
exames de rotina e dosagem sérica de TSH = 3.5 mU/L
(VR 0.4-4.0). Repetido o exame, TSH = 4.2 mU/L e  anti-
corpos  antitireoperoxidase  e  antitireoglobulina  positivos.
Nesse caso,

(A) o valor de referência do TSH deve ser interpretado
da mesma maneira que na mulher não gestante.

(B) o hipotireoidismo subclínico associado à presença de
autoanticorpos contra a tireoide não está relacionado
com eventos obstétricos adversos.

(C) a indicação é manter conduta expectante e aguardar
o declínio dos níveis séricos de TSH que normalmen-
te ocorrem a partir do segundo trimestre.

(D) o  tratamento  com  levotiroxina  está  indicado,  com
alvo terapêutico de manter os valores de TSH abaixo
de 2.5 mU/L.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com relação à detecção e ao diagnóstico de deficiência
ou insuficiência de vitamina D,

(A) a  dosagem  sérica  da  1,25-di-hidroxivitamina  D
[1,25(OH)2D]  é recomendada  a pacientes sob risco
para a deficiência vitamínica.

(B) a presença de níveis de 25-hidroxivitamina D < 20
ng/dL faz diagnóstico de insuficiência de vitamina D.

(C) os pacientes em uso de glicocorticoides e anticonvul-
sivantes devem ser rastreados para a deficiência vi-
tamínica.

(D) os pacientes com hiperparatireoidismo primário  apre-
sentam menor risco de desenvolvimento da deficiên-
cia vitamínica.
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▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente de 45 anos, do sexo feminino, retorna ao con-
sultório  com  sintomas  recorrentes  de  síndrome  de
Cushing. Há quatro anos, foi submetida à ressecção tu-
moral por cirurgia transesfenoidal com sucesso. Imuno-
histoquímica  demonstrou  tumor  ACTH positivo.  Testes
bioquímicos documentaram recorrência (cortisol urinário
livre quatro vezes acima do limite superior). Está em tra-
tamento para hipertensão e hipercolesterolemia; descar-
tado diabetes.  Ressonância  magnética não evidenciou
recidiva tumoral.

Para o controle clínico do hipercortisolismo nessa pacien-
te, que droga está adequadamente correlacionada a um
possível efeito adverso?

(A) Pasireotide – hiperglicemia.

(B) Cetoconazol – hirsutismo.

(C) Cabergolina – hepatite.

(D) Mifepristone – hipercolesterolemia.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente do sexo feminino, de 50 anos, etilista crônica, taba-
gista, é internada com quadro de aumento progressivo do
volume abdominal e perda de peso. Refere apresentar epi-
sódios de dor epigástrica recorrente após grandes libações
alcoólicas. Foi realizada paracentese, e a análise do líquido
ascítico revelou: albumina 0,6 mg/dl, glicose 40 mg/dl, coles-
terol 20 mg/dl, amilase 50 mg/dl e proteínas totais 2,0 mg/dl.
A dosagem sérica de albumina foi 2,8 mg/dl, de amilase 80
mg/dl e de glicemia 80 mg/dl.

Diante destes dados, pode-se considerar que a causa pro-
vável do surgimento da ascite é:

(A) neoplasia peritoneal.

(B) tuberculose peritoneal.

(C) pancreatite crônica.

(D) hipertensão portal.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Classicamente, os critérios de Ranson são utilizados para
avaliar a gravidade da pancreatite aguda, e é feita avalia-
ção na internação e após 48 horas. Na reavaliação após
48 horas, pode ser utilizado o seguinte parâmetro:

(A) leucocitose maior que 16000/mm3.

(B) glicemia maior que 200 mg/dl.

(C) desidrogenase lática maior que 350 UI/l.

(D) cálcio sérico menor que 8 mg/dl.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A função discriminante de Maddrey é muito útil na avalia-
ção prognóstica da hepatite alcoólica. Para o seu cálculo,
utilizam-se os seguintes parâmetros laboratoriais:

(A) tempo de protrombina e bilirrubinas.

(B) tempo de protrombina, AST e ALT.

(C) tempo de protrombina e albumina.

(D) Gama-GT, tempo de protrombina e AST.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual dos fatores a seguir tem maior relação causal com o
adenocarcinoma de esôfago?

(A) Tabagismo crônico.

(B) Suscetibilidade genética.

(C) Acalásia.

(D) Doença do refluxo gastroesofágico.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O TIPS (Anastomose portossistêmica intra-hepática trans-
jugular) vem se tornando um método terapêutico muito útil
no tratamento de complicações da hipertensão portal. En-
tretanto, apresenta complicações, sendo a mais comum a

(A) sépsis.

(B) trombose de veia porta.

(C) encefalopatia hepática.

(D) síndrome hepatorrenal.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente  de  55  anos,  apresenta  quadro  de  dores  nas
costas há dois anos. Sem outras queixas. Exame físico
normal. Em avaliação laboratorial médica, foram encon-
trados pico monoclonal em região de gamaglobulina de
3,5 g/dL, hemograma com Hb: 13,2 g/dL, Gb: 5.000/uL,
plaquetas: 250.000/uL, creatinina de 1,0, cálcio iônico de
15,0,  inventário  ósseo com osteopenia leve em coluna
dorsal.  Mielograma mostra 12% de plasmócitos, alguns
anaplásicos.

Nesse caso, qual é a conduta?

(A) Observação clínica e seguimento próximo.

(B) Biópsia de medula óssea com imunofenotipagem.

(C) Quimioterapia  associada  a  bifosfonato,  seguida  de
transplante autólogo de medula óssea.

(D) Bifosfonato isolado.
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▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente com leucemia mieloide crônica, em uso de Ima-
tinibe há sete meses, atingiu resposta hematológica com-
pleta com 45 dias. No terceiro mês, sua determinação de
BCR-ABL quantitativo era de 20% e no sexto mês era de
12%.

Segundo os critérios atuais da LeukemiaNet, a conduta é:

(A) troca do Imatinibe por inibidor de segunda geração.

(B) manutenção da dose do Imatinibe  e  monitorização
próxima com BCR-ABL.

(C) cariótipo de medula óssea.

(D) transplante de medula óssea alogênico.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente de 35 anos apresentou trombose venosa profun-
da em perna esquerda após parto cesariana. Tratada com
heparina de baixo peso molecular por cinco dias, seguida
de varfarina, que já utiliza há seis meses. Em pesquisa
para trombofilia foi encontrada heterozigose para o Fator
V de Leiden. 

A conduta é:

(A) anticoagulação oral por tempo indefinido.

(B) suspensão da anticoagulação oral e observação.

(C) doppler de MMII antes de decidir mudança no trata-
mento farmacológico.

(D) anticoagulação oral por dois anos.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A anemia na doença renal crônica é causada basicamente
por deficiência de eritropoietina, que é, no adulto, produzi-
da, principalmente,

(A) no sistema retículo endotelial.

(B) no fígado.

(C) no córtex renal.

(D) na medula renal.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A infecção urinária tem como bactéria mais frequente:

(A) Enterococcus faecalis.

(B) Staphylococcus saprophyticus.

(C) Escherichia coli.

(D) Klebsiella sp.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a alteração metabólica mais frequente causadora
de urolitíase?

(A) Hiperparatireoidismo.

(B) Hipercalciúria primária.

(C) Hiperoxalúria.

(D) Hiperuricosúria.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma paciente apresenta artrite, úlceras orais, FAN positi-
vo 1/640, padrão nuclear fino, proteinúria = 300 mg/24 h,
creatinina = 0,6 mg/dl, C3 e C4 normais, anti-DNA nativo
positivo, urina Tipo 1 exclusivamente com hematúria. Em
qual classe de lesão histológica renal, segundo a classifi-
cação da OMS, encontra-se esta paciente?

(A) I ou II.

(B) II ou III.

(C) II ou IV.

(D) III ou IV.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os diuréticos tiazídicos podem causar:

(A) hipernatremia.

(B) hipoglicemia.

(C) hipocalciúria.

(D) hipercalemia.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hipocalemia na alcalose metabólica é causada principal-
mente por

(A) maior perda de potássio nas células tubulares renais.

(B) menor absorção de potássio no intestino.

(C) entrada de potássio para dentro das células.

(D) perda de potássio na bile.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Recentes descobertas sobre a biologia molecular dos tu-
mores cerebrais revelaram aumento de receptores de:

(A) serotonina.

(B) benzodiazepínico.

(C) acetilcolina.

(D) noradrenalina.
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ressonância magnética por espectroscopia é uma técni-
ca de imagem que quantifica  metabólitos cerebrais.  Em
relação aos tumores cerebrais com características malig-
nas, a espectroscopia mostra aumento de:

(A) N acetil aspartato (NAA).

(B) creatina (Cre).

(C) lactato (Lac).

(D) cholina (Cho).

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O linfoma primário do sistema nervoso é o tumor mais co-
mum em pacientes imunossuprimidos. Estes tumores são,
principalmente, de:

(A) células B e respondem bem à quimioterapia com me-
trotexate.

(B) células T e respondem bem à quimioterapia com me-
trotexate.

(C) células B e respondem mal à quimioterapia com me-
trotexate.

(D) células T e  respondem mal à quimioterapia  com o
metrotexate.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva
crônica  (DPOC),  a  oxigenoterapia  domiciliar  prolongada
corrige a hipoxemia, diminui a dispneia aos esforços, me-
lhora o desempenho das atividades de vida diária e a qua-
lidade de vida e aumenta a sua sobrevida. É indicação de
oxigenoterapia domiciliar prolongada na DPOC:

(A) PaO2 menor ou igual a 55 mmHg.

(B) saturação de oxigênio menor ou igual a 89%, em re-
pouso.

(C) PaO2 entre 56 e 59 mmHg, com anemia.

(D) PaO2 menor ou igual a 59 mmHg.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente do sexo feminino,  de 22 anos,  refere que há
quatro meses está apresentando dispneia, tosse e chia-
do, diariamente, com sintomas que a desperta por volta
de seis vezes no mês. A espirometria mostra VEF1 de
71%. Refere que havia apresentado sintomas semelhan-
tes anteriormente, porém, com menor intensidade.

O diagnóstico e a medicação indicados para tratamento
inicial dessa paciente são:

(A) asma persistente grave – corticoide inalado associa-
do a broncodilatador de curta ação.

(B) asma persistente leve – corticoide inalado associado
a antileucotrieno.

(C) asma persistente moderada – corticoide inalado as-
sociado a broncodilatador de longa ação.

(D) asma persistente grave – corticoide inalado associa-
do a broncodilatador de longa ação.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A fibrose pulmonar idiopática 

(A) é uma doença pulmonar intersticial pouco frequente,
multissistêmica,  que  acomete  preferencialmente  os
pulmões de homens com mais de 60 anos.

(B) é uma pneumonia intersticial  fibrosante crônica,  de
etiologia conhecida, mais comum em indivíduos não
tabagistas.

(C) apresenta, na radiologia, redução dos volumes pul-
monares, vidro fosco e consolidações na ausência de
faveolamento.

(D) pode ter o diagnóstico estabelecido sem biópsia pul-
monar, nos pacientes com mais de 50 anos e  acha-
dos característicos na tomografia de tórax de alta re-
solução.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente do sexo masculino, de 40 anos, não tabagista,
morador de zona rural, criador de porcos e galinhas, pro-
cura atendimento médico com queixa de dispneia pro-
gressiva aos esforços, há dois anos, sente fadiga e apre-
senta tosse com pouca secreção clara e perda de peso.
A espirometria mostra padrão restritivo leve com diminui-
ção discreta da difusão. A tomografia do tórax de alta re-
solução mostra nódulos centrolobulares esparsos, vidro
fosco e aprisionamento aéreo lobular nos cortes em ex-
piração.

A principal hipótese diagnóstica para o caso exposto é:

(A) tuberculose.

(B) pneumonite de hipersensibilidade.

(C) histoplasmose.

(D) fibrose pulmonar.
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente do sexo masculino, de 65 anos, procura atendi-
mento médico com queixa de sete meses de emagreci-
mento progressivo, tosse seca diária, hiporexia, astenia e
febre quase diária, com sudorese. Refere ter sido taba-
gista por 20 anos, até os 40 anos de idade. No exame
físico do tórax, encontram-se diminuição da expansibili-
dade e do frêmito, macicez na percussão e na ausculta, e
murmúrio vesicular abolido em terço inferior do hemitórax
esquerdo.  A radiografia  do  tórax  confirmou  o  derrame
pleural e a toracocentese mostrou exsudato amarelo citri-
no e ausência de células mesoteliais.

O próximo passo para elucidação diagnóstica do caso ex-
posto é a

(A) tomografia do tórax.

(B) pesquisa de bacilo álcool acidorresistente no escarro.

(C) broncoscopia com coleta de lavado broncoalveolar. 

(D) biópsia de pleura.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente do sexo masculino, de 35 anos, não tabagista,
sem comorbidades, procura atendimento no pronto-socor-
ro com queixa de tosse seca, febre intermitente, sem cala-
frios, dispneia progressiva e intensa, emagrecimento, aste-
nia e odinofagia. No exame físico do tórax, encontram-se
sinais de emagrecimento e estertores crepitantes discretos
esparsos bilateralmente. A radiografia do tórax mostra pa-
drão reticulonodular difuso, bilateral e simétrico, e a tomo-
grafia do tórax de alta resolução com vidro fosco bilateral,
simétrico e pneumatoceles esparsas bilaterais. A gasome-
tria arterial em ar ambiente com pH 7,48; PaO2 51 mmHg;
PaCO2 30 mmHg e HCO3 19 mEq/L.

A hipótese diagnóstica para o caso em questão é: 

(A) pneumocistose.

(B) pneumonite por H1N1.

(C) hantavirose.

(D) tuberculose.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as condições metabólicas que podem se associar
à doença por depósito de pirofosfato de cálcio, inclui-se:

(A) o hipoparatireoidismo.

(B) a hemocromatose.

(C) o hipertireoidismo.

(D) a hipermagnesemia.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O anticorpo monoclonal humano que se liga ao RANKL,
impedindo sua ligação ao RANK e, consequentemente, à
ativação e diferenciação osteoclástica, denomina-se:

(A) tocilizumabe.

(B) infliximabe.

(C) efalizumabe.

(D) denosumabe.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes com artrite reumatoide, os olhos são aco-
metidos em cerca de 15 a 25% dos casos. A manifestação
ocular mais comum nestes pacientes é a

(A) ceratoconjuntivite seca.

(B) episclerite nodular.

(C) miosite orbitária.

(D) uveíte anterior aguda.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  espondilite  anquilosante  é  uma  doença  inflamatória
crônica que acomete as articulações sacroilíacas, a colu-
na vertebral e, em menor extensão, as articulações peri-
féricas.  Dentre  os  principais  instrumentos  de  avaliação
desta doença, o BASFI é utilizado para medir a

(A) atividade de doença e constitui-se de seis perguntas
que abordam cinco aspectos clínicos.

(B) mobilidade do paciente e constitui-se de cinco medi-
das para aferição dos movimentos do esqueleto axial
e do quadril.

(C) capacidade funcional do doente e constitui-se de dez
perguntas que se referem a movimentos específicos
do corpo.

(D) progressão do dano estrutural da doença e constitui-
se da análise de radiografias,  em perfil,  da coluna
cervical e lombar.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De  acordo  com  o  Segundo  Consenso  Internacional  de
Chapel Hill, para Classificação das Vasculites Sistêmicas,
de 2012, são consideradas vasculites de grandes vasos
as seguintes:

(A) poliarterite nodosa e poliangiíte granulomatosa.

(B) arterite de células gigantes e arterite de Takayasu.

(C) poliangiíte microscópica e doença de Behçet.

(D) doença de Kawasaki e síndrome de Cogan.

pré_requisito_clínica_médica_coreme_suplementar_2016



UFG/CS                                                                                        PROCESSO SELETIVO                                               COREME SUPLEMENTAR/2016

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento da fibromialgia, os antidepressivos são utili-
zados com o objetivo de melhorar a dor, o ânimo e o sono
dos pacientes. Os antidepressivos duais, inibidores da re-
captação de serotonina e noradrenalina, representam uma
boa escolha, por apresentarem menos efeitos colaterais.
Neste grupo de medicamentos, inclui-se a

(A) fluvoxamina.

(B) paroxetina.

(C) duloxetina.

(D) amitriptilina.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente de 58 anos, fumante, apresenta o seguinte
quadro clínico: dispneia, edema de membro superior, pto-
se palpebral, miose e dor no ombro. O diagnóstico mais
provável é:

(A) síndrome de Pancost-Tobias.

(B) síndrome de Claude-Bernard-Horner.

(C) síndrome de compressão da veia cava superior.

(D) síndrome de Eaton-Lambert.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando a relação entre diabetes mellitus e câncer
de pâncreas, pode-se dizer que

(A) a ressecção cirúrgica do câncer de pâncreas piora o
diabetes.

(B) os pacientes com câncer de pâncreas, em torno de
5-10%, têm diabetes ou intolerância à glicose.

(C) o diabetes torna-se mais controlado nos meses que
antecedem o diagnóstico de câncer de pâncreas.

(D) os adultos com 1-5 anos de diabetes têm risco pelo
menos duas vezes maior de desenvolver câncer de
pâncreas do que adultos sem diabetes.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considera-se atividade laborativa com risco para o desen-
volvimento de mesotelioma maligno de pleura:

(A) jateamento de areia.

(B) fabricação de telhas de amianto.

(C) fabricação de tijolos de cerâmica.

(D) perfuração de poços. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A citologia do escarro é um método diagnóstico de câncer
de pulmão. Nesse exame, a sensibilidade 

(A) aumenta quando o número de amostras é maior que
cinco.

(B) independe dos métodos de processamento da amos-
tra.

(C) independe da localização do tumor.

(D) depende do tamanho do tumor.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes com câncer e que apresentam hiponatre-
mia,

(A) a Síndrome de Secreção Inapropriada do Hormônio
Antidiurético (SSIHAD) deve ser suspeitada se hou-
ver normovolemia.

(B) o uso de inibidores do efeito da arginina/vasopressi-
na, como a demeclocyclina, nos casos de SSIHAD,
está indicado na presença de sintomas graves.

(C) a medida inicial nos casos assintomáticos é a reposi-
ção lenta de sódio.

(D) o efeito da salina hipertônica é diminuído quando se
associa diurético de alça.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na hipoglicemia paraneoplásica, a causa menos frequente
é:

(A) o hipermetabolismo de glicose.

(B) a produção ectópica de insulina.

(C) a proliferação de receptores de insulina.

(D) a produção de inibidor de glicose hepática.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A manifestação paraneoplásica da Síndrome de Secreção
Ectópica  de  Hormônio  Adrenocorticotrófico  é  mais  fre-
quentemente relacionada ao

(A) carcinoma pulmonar de pequenas células.

(B) carcinoma do timo.

(C) feocromocitoma.

(D) carcinoide brônquico.
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▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dermatomiosite paraneoplásica

(A) manifesta-se mais comumente associada à fraqueza
muscular progressiva distal.

(B) é,  em mulheres,  mais  frequentemente associada à
neoplasia dos órgãos reprodutores.

(C) apresenta frequência em torno de 50%.

(D) ocorre mais frequentemente de forma simultânea ao
diagnóstico da neoplasia.
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