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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pelo aumento do risco de rabdomiólise, qual destes medi-
camentos deve ser evitado em associação com as estati-
nas? 

(A) Ácido nicotínico. 

(B) Colestiramina. 

(C) Fenofibrato. 

(D) Gemfibrozil. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento do paciente com disfunção sistólica de VE
sem  sintomas  de  IC  (insuficiência  cardíaca  estágio  B),
qual das medicações é considerada medida de indicação
grau III (não indicada por ser desnecessária, podendo ser
deletéria)?

(A) Betabloqueadores validados para o tratamento de in-
suficiência cardíaca.

(B) Bloqueadores dos receptores da angiotensina I como
alternativa aos pacientes intolerantes aos IECA. 

(C) Digoxina.

(D) Inibidores da enzima de conversão da angiotensina
(IECA). 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É uma droga antiarritmica da classe IC (bloqueia os ca-
nais rápidos de sódio), eficaz por via oral, com indicação
classe I no tratamento da fibrilação atrial aguda, mas que
deve ser evitada em pacientes com disfunção sistólica de
VE por ser inotrópica negativa. Esta droga é: 

(A) adenosina.

(B) amiodarona.

(C) propafenona.

(D) sotalol.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ponte miocárdica ou trajeto intramiocárdico é uma varian-
te congênita de uma artéria coronária na qual uma porção
de uma artéria coronária epicárdica apresenta um trecho
intramuscular, podendo haver constrição sistólica da mes-
ma.  Em qual  artéria  epicárdica isso ocorre  mais comu-
mente? 

(A) Artéria circunflexa. 

(B) Artéria coronária direita. 

(C) Artéria descendente anterior.

(D) Ramo diagonalis ou intermédio. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente portador de mieloma múltiplo desenvolve in-
suficiência cardíaca biventricular com padrão restritivo ao
ecocardiograma. O diagnóstico mais provável é: 

(A) amiloidose. 

(B) endomiocardiofibrose. 

(C) miocardiopatia eosinofílica. 

(D) pericardite constrictiva. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A taquicardia ventricular tipo “torsades de pointes” relaciona-
se com a seguinte anormalidade eletrocardiográfica:

(A) onda épsilon. 

(B) onda U.

(C) PR curto (pré-excitação). 

(D) QT longo. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A comunicação interatrial (CIA)

(A) é a cardiopatia congênita mais comum quando diag-
nosticada na fase adulta. 

(B) tem como forma mais comum a CIA ostium primum,
que se localiza na parte superior do septo interatrial. 

(C) é  uma  cardiopatia  cianótica,  por  haver  shunt  es-
querda-direita. 

(D) apresenta como característica semiológica o desdo-
bramento paradoxal  da segunda bulha (que ocorre
na expiração).

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na célula betapancreática, os eventos ocorrem na seguin-
te sequência:

(A) transporte de glicose pelo GLUT2, ativação da glico-
quinase,  fechamento dos canais  de potássio  volta-
gem dependentes, abertura dos canais de cálcio vol-
tagem dependentes, liberação de insulina.

(B) transporte de glicose pelo GLUT2, abertura dos ca-
nais de cálcio voltagem dependentes, ativação da gli-
coquinase, fechamento dos canais de potássio volta-
gem dependentes, liberação de insulina.

(C) transporte de glicose pelo GLUT2, fechamento dos
canais de potássio voltagem dependentes, ativação
da glicoquinase, abertura dos canais de cálcio volta-
gem dependentes, liberação de insulina.

(D) transporte de glicose pelo GLUT2, fechamento dos
canais de potássio voltagem dependentes, abertura
dos canais de cálcio voltagem dependentes, ativação
da glicoquinase, liberação de insulina.
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▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o “Management of adrenal incidentalomas:
European Society of Endocrinology Clinical Practice Gui-
deline in collaboration with the European Network for the
Study of Adrenal Tumors”, de 2016, 

(A) a biópsia  adrenal  pode  ser  indicada  nos  casos de
história prévia de doença maligna extra-adrenal. 

(B) o hipercortisolismo subclínico é a principal manifesta-
ção hormonal nos incidentalomas adrenais, mas sua
investigação  só  deve  ser  realizada  nos  pacientes
com síndrome metabólica.

(C) o feocromocitoma e o hiperaldosteronoma devem ser
investigados em todos os pacientes com incidentalo-
ma adrenal.

(D) a avaliação anual da imagem adrenal por tomografia,
independente das características iniciais, é indicada
por causa do risco de malignidade.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 33 anos evoluiu com pan-hipopituitarismo
há seis anos pós-cirurgia transesfenoidal por macroa-
denoma hipofisário não funcionante. Está em uso de
levotiroxina 112 mcg/dia,  reposição estrogênica e de
corticoides e encontra-se assintomática. Realizou ava-
liação de rotina com ginecologista, sendo encaminha-
da ao endocrinologista por causa dos exames labora-
toriais: TSH = 0,01 (VR 0,4-4,0 mUI/L) e T4 livre 1,4
(VR 0,7-1,7 ng/dL).

Neste caso, a dose de levotiroxina deve ser

(A) mantida.

(B) ajustada para 125 mcg/d.

(C) ajustada para 100 mcg/dia.

(D) avaliada após suspensão do corticoide.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente diabético de 66 anos apresenta o seguinte lipido-
grama: colesterol total 270 mg/dl, HDL-c 35 mg/dl, LDL-c
177 mg/dl e triglicerídeos 290 mg/dl. Apresenta hemoglo-
bina  glicada  A1c  de  7,0%  e  faz  uso  de  antidiabéticos
orais. Será iniciada uma estatina de alta potência.

Em paciente com diabetes tipo 2,

(A) o uso isolado de fenofibrato reduz significativamente
os eventos cardiovasculares.

(B) o tratamento com fenofibrato reduz a incidência e a
progressão da retinopatia e retarda a perda da fun-
ção renal.

(C) o uso de fenofibrato reduz significativamente a inci-
dência de pancreatite quando os valores de triglicéri-
des estão maiores que 250 mg/dl.

(D) o uso de fenofibrato associado à estatina não mos-
trou benefício adicional nos pacientes diabéticos com
triglicerídeos >200 mg/dl e HDL-c baixo.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente encaminhado para tratamento de diabetes tipo 2
com diagnóstico há 10 anos, sem controle adequado, já
apresentando retinopatia e nefropatia diabética, com taxa
de filtração glomerular de 42 ml/min. Tabagista, hiperten-
so e dislipidêmico, em uso de Losartan 100 mg/dia e es-
tatina.

Quanto aos riscos e benefícios do uso das drogas mais
recentes para o tratamento dos pacientes diabéticos,

(A) a empaglifozina e a liraglutida diminuem a morte car-
diovascular.

(B) a canaglifozina e a pioglitazona diminuem o risco de
fraturas.

(C) a sitagliptina e a glimepirida levam ao aumento de
peso e maior risco de hipoglicemias.

(D) a empaglifozina e a liraglutida aumentam a progres-
são da doença renal. 
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▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente internado em unidade de terapia intensiva devido
a pneumonia grave, com evolução para sepse, apresen-
tando a seguinte avaliação laboratorial: TSH = 0,35 (VR
0,4-4,0 mUI/L), T4 livre = 1,2 (VR 0,7-1,7 ng/dL), T3 = 50
(VR 70-180 ng/dL). Em casos semelhantes,

(A) a conversão periférica de T4 para T3 reverso é me-
nor pela provável menor atividade da Deiodinase 1.

(B) a secreção  pulsátil  de TSH é reduzida  pela  maior
conversão de T4 em T3 pela Deiodinase 2 central, o
que justifica o TSH reduzido apesar de o T3 sérico
ser baixo.

(C) a reposição com levotiroxina auxilia na recuperação
do doente grave e está indicada.

(D) o TSH elevado na fase de recuperação indica hipoti-
reoidismo permanente, devendo ser iniciada levotiro-
xina.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 38 anos é encaminhada por queixa de perda
de peso de 5 kg nos últimos dois meses, associada à po-
liúria e polidipsia. Antecedente de hipotiroidismo em uso
de levotiroxina e tratamento antienvelhecimento com poli-
vitamínicos manipulados. Trazia os seguintes exames la-
boratoriais: Na = 137 mEq/L, glicemia = 85 mg/dl, TSH =
2,5 mUI/ml (0,5-5,0), cálcio total = 12,7 mg/dL (8,8-10,5),
PTH = 3 pg/mL (10-70), calciúria de 24h = 520 mg/24h
(50-250), creatinina = 1,9 mg/dL (0,8-1,3). 

Na investigação diagnóstica, deve ser solicitada:

(A) ultrassonografia de tireoide para localização e punção
de nódulo com dosagem de tireoglobulina e PTH.

(B) cintilogradia de paratireoides com Tc99m.

(C) dosagem de peptídeo relacionado ao PTH (PTHrP).

(D) dosagem de 25 (OH)VITAMINA D.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A colangite biliar primária é uma importante causa de cir-
rose hepática, sobretudo em mulheres adultas. O marca-
dor sorológico mais importante para o seu diagnóstico é: 

(A) anticorpo anti-LKM. 

(B) anticorpo antinuclear. 

(C) anticorpo antimúsculo liso. 

(D) anticorpo antimitocondrial. 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Consenso de Baveno VI, para tratamen-
to de hipertensão portal, 

(A) o uso  de betabloqueadores  está  recomendado em
pacientes com ascite refratária. 

(B) a antibioticoterapia deve ser instituída na internação
do paciente cirrótico com hemorragia varicosa. 

(C) o caverdilol  é o betabloqueador de escolha para a
profilaxia secundária da hemorragia varicosa. 

(D) a escleroterapia das varizes é o método de escolha
para  a  profilaxia  primária,  em pacientes  com con-
traindicação para o uso de betabloqueadores.  

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino, de 60 anos, é admitido com
ascite. Foi submetido a uma paracentese diagnóstica. A
análise do líquido ascítico evidenciou a presença de 350
leucócitos por mm3, com 40% de polimorfonucleares, do-
sagem da albumina de 1,2 g/dl,  proteínas totais de 2,7
g/dl e triglicerídeos de 300 mg/dl. A dosagem da albumina
sérica foi de 2,5 g/dl.

Qual é o diagnóstico mais provável?

(A) Ascite quilosa. 

(B) Insuficiência cardíaca congestiva. 

(C) Peritonite bacteriana espontânea. 

(D) Tuberculose peritoneal. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente com úlcera duodenal associada ao Helicobacter
pylori foi tratado com omeprazol, claritromicina e amoxaci-
lina. Dois meses após, retorna com epigastralgia e dispep-
sia. Qual é a conduta mais apropriada?

(A) Teste respiratório para o Helicobacter pylori. 

(B) Sorologia para o Helicobacter pylori. 

(C) Terapia de segunda linha para o tratamento do Heli-
cobacter pylori. 

(D) Terapia prolongada com inibidor  de bomba de pró-
tons.
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▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo feminino,  de 28 anos, é atendida no
pronto-socorro com quadro de abdome agudo. Ao exame
físico apresentava abdome em tábua e desaparecimento
da macicez hepática (sinal de Jobert).

Qual é o mais provável diagnóstico?

(A) Abscesso hepático. 

(B) Colecistite aguda. 

(C) Apendicite aguda. 

(D) Úlcera gástrica perfurada. 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Apesar dos recentes avanços nos cuidados nutricionais e
metabólicos ainda existem controvérsias sobre a melhor
abordagem dos doentes com pancreatite aguda. Nas con-
dições clínicas desses pacientes,

(A) a nutrição pela via enteral  está associada a menor
mortalidade e complicações que a via parenteral. 

(B) a translocação bacteriana intestinal é maior quando
se utiliza a via enteral. 

(C) o início precoce nos casos de pancreatite aguda leve
associa-se com melhora no prognóstico. 

(D) a via parenteral é a via de escolha em pacientes com
pancreatite aguda grave. 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A doença de Crohn ocorre a partir da interação de fatores
genéticos, luminais, relacionados à barreira intestinal e à
imunorregulação da mucosa. Qual dos seguintes exames
pode ser utilizado para o seu rastreio diagnóstico?

(A) Anti-transglutaminase tecidual. 

(B) Anticorpo contra estruturas citoplasmáticas do neu-
trófico (ANCA). 

(C) Calprotectina fecal. 

(D) Fator antinuclear (FAN). 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um hematologista avaliou um esfregaço de sangue peri-
férico de um idoso e observou a presença de macro-ova-
lócitos, poiquilocitose, corpúsculos de Howell-Jolly, granu-
lócitos com polissegmentação, sendo que mais de 5% de-
les possuíam cinco lobos e alguns neutrófilos possuíam
seis ou mais lobos. Pela exuberância dos achados morfo-
lógicos, o hematologista indicou  ao médico assistente  ini-
ciar

(A) corticoide,  imediatamente,  pois  se  trata  de anemia
hemolítica autoimune.

(B) cianocobalamina,  pois  se  trata  de  anemia  megalo-
blástica.

(C) azacitidina, pois se trata de síndrome mielodisplási-
ca.

(D) sulfato ferroso, pela presença de poiquilocitose.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes portadores de HIV, os linfomas se compor-
tam com

(A) infiltração frequente do sistema nervoso central  em
linfomas não Hodgkin.

(B) negatividade de proteína LMP1 do vírus Epstein Barr,
quando ocorre  linfoma de Hodgkin.

(C) grande  linfonodomegalia,  quando  se  apresentam
como linfoma de efusão primária.

(D) recaídas frequentes, em linfoma de Hodgkin.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A terapia utilizada para mobilização de células-tronco peri-
féricas em indivíduo doador de células-tronco hematopoéti-
cas periféricas para transplante alogênico é a administra-
ção de

(A) ciclofosfamida na dose de 2 g/m², dividido em dois
dias.

(B) fator estimulador de colônias granulocíticas (G-CSF).

(C) eritropoetina, duas vezes por semana, durante duas
semanas.

(D) prednisona, 1 mg/kg por dia, durante cinco dias.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na avaliação laboratorial da hemostasia, em hemofílicos,

(A) o tempo de protrombina está prolongado.

(B) o tempo de tromboplastina parcial ativada está pro-
longado.

(C) o tempo de trombina está prolongado.

(D) o nível de fator de Von Willebrand plasmático está re-
duzido.

pré_requisito_clínica_médica_SES
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um teste de fragilidade osmótica mostra hemólise inicial
de eritrócitos com NaCl a 0,70%. Este resultado é mais
consistente no seguinte diagnóstico:

(A) esferocitose hereditária.

(B) eliptocitose hereditária.

(C) deficiência de G6PD.

(D) hemoglobinúria paroxística a frio.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os diversos imunossupressores usados atualmente
num transplante renal, qual está associado a pneumonite
(muitas vezes grave com indicação de suspensão imedia-
ta da droga)?

(A) Everolimus.

(B) Tacrolimus.

(C) Micofenolatos.

(D) Belatacept.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as várias formas de síndrome nefrótica de caracte-
rística familiar, uma das mais graves e de descrição mais
antiga é a síndrome nefrótica do tipo finlandês que, apesar
do nome, está espalhada pelo mundo. Qual proteína está
alterada nessa síndrome?

(A) Podocina.

(B) Nefrina.

(C) Policistina.

(D) Fibrocistina.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos principais efeitos colaterais do lítio é o diabetes in-
sipidus nefrogênico. Supondo que seja necessária a conti-
nuidade do tratamento com o lítio devido à gravidade do
quadro psiquiátrico, qual droga estaria indicada para ame-
nizar o diabetes insipidus?

(A) Amilorida.

(B) Triantereno.

(C) Clortalidona.

(D) Indapamida.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Numa sessão de hemodiálise padrão para pacientes re-
nais crônicos,  costuma-se usar um fluxo de dialisato de
500 ml/min. Para ampliar a eficiência da hemodiálise, au-
menta-se o fluxo do dialisato para 800 ml/min. Nessa con-
dição,  qual  é  o  ganho  obtido  na  taxa  de  remoção  da
ureia?

(A) 10%.

(B) 25%.

(C) 30%.

(D) 40%.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Há vários avanços no tratamento da doença de Fabry nos
últimos anos. Os dois principais medicamentos são a agal-
sidase alfa e agalsidase beta. Do ponto de vista de desfe-
chos clínicos renais, 

(A) Agalsidase alfa e beta apresentam a mesma eficácia.

(B) Agalsidase beta é mais eficaz.

(C) Agalsidase alfa é mais eficaz.

(D) Agalsidade beta dá mais efeitos colaterais.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Apesar dos enormes avanços dos últimos anos, o “calca-
nhar de Aquiles” da diálise peritoneal continua sendo a pe-
ritonite. O que fazer no caso de uma peritonite fúngica?

(A) Tratar com antifúngico, passar o paciente para hemo-
diálise e retornar à diálise peritoneal em um mês.

(B) Tratar com antifúngico, passar o paciente para hemo-
diálise e trocar o Tenckhoff.

(C) Tratar  com  antifúngico,  retirar  o  Tenckhoff,  passar
para hemodiálise e abandonar a diálise peritoneal.

(D) Tratar com antifúngico, manter o Tenckhoff e seguir
em diálise peritoneal.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A síndrome de Parinaud é caracterizada por

(A) paralisia da convergência do olhar por lesão da pirâ-
mide bulbar. 

(B) paralisia  do  olhar  para  baixo  por  lesão  do  núcleo
denteado cerebelar. 

(C) paralisia do olhar horizontal por lesão do núcleo ves-
tibular da ponte. 

(D) paralisia do olhar para cima por lesão do aqueduto
mesencefálico.
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Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
34 e 35.

Paciente do sexo masculino, de 70 anos, apresenta difi-
culdade de levantar o pé direito e, após três meses, esse
sintoma havia progredido para a perna, na qual foi notado
o surgimento  de  pequenas  contrações  musculares,  de
forma errática. Na evolução, após seis meses, começou
a manifestar dificuldade de fala e de engolir. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais são os achados de exames complementares que
explicariam os sintomas do paciente?

(A) Degeneração da via motora na ressonância magnéti-
ca de crânio e fibrilações com diminuição de unida-
des motoras na eletroneuromiografia. 

(B) Aumento da quantidade de proteína no liquor e lenti-
ficação da velocidade dos potenciais motores e sen-
sitivos na eletroneuromiografia. 

(C) Lesões desmielinizantes na ressonância de crânio e
medula espinhal e bandas oligoclonais com aumento
do índice de IgG no liquor. 

(D) Diminuição da captação de dopamina no putamem
na tomografia computadorizada por emissão de fóton
único e tremor fino na eletroneuromiografia. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o diagnóstico?

(A) Esclerose múltipla forma surto-remissão. 

(B) Doença de Parkinson hereditária. 

(C) Esclerose lateral amiotrófica esporádica. 

(D) Polirradiculoneurite crônica. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma criança de sete anos, do sexo feminino, apresenta
dificuldades escolares. Segundo os professores, em vá-
rios episódios,  a criança permanece parada, faz pisca-
mento e fica irresponsiva, com duração de um a dois se-
gundos, e retorna ao estado normal sem se dar conta do
ocorrido.

Que tipo de crise epiléptica essa criança apresenta?

(A) Crise do lobo occipital.

(B) Crise de ausência simples. 

(C) Crise do lobo temporal. 

(D) Crise mioclônica juvenil. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um menino de três anos, com dificuldade para levantar-
se do chão e da cadeira, está caindo muito ao caminhar.
Tem aumento do volume nas panturrilhas, marcha anseri-
na e acentuação da lordose lombar. O estudo laboratorial
apresenta elevação dos níveis de enzimas musculares.

Diante deste quadro, deve-se considerar a hipótese de:

(A) amiotrofia espinhal progressiva. 

(B) polimiosite. 

(C) distrofia muscular miotônica. 

(D) distrofia muscular de Duchenne.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino, de 53 anos, em acom-
panhamento há cerca de 10 anos por silicose pulmo-
nar. Nega tabagismo prévio. Refere tosse produtiva,
febre vespertina,  astenia,  hemoptoicos há cerca de
três meses.

Qual é a principal hipótese diagnóstica para o caso?

(A) Pneumonia.

(B) Câncer de pulmão.

(C) Tuberculose pulmonar.

(D) Embolia pulmonar.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais patologias estão mais associadas com silicose?

(A) Tuberculose pulmonar,  DPOC, doenças reumatoló-
gicas.

(B) Asma, paracoco, hepatite.

(C) Câncer de pulmão, DM, HAS.

(D) HAS, DPOC, tuberculose.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente  do  sexo  feminino,  de  45  anos,  procura
emergência  com queixa de dispneia  aos pequenos
esforços, súbita, há dois dias, associada com dor to-
rácica ventilatório dependente. Refere cirurgia de fra-
tura de fêmur há 40 dias. Ao exame: FC: 120 BPM,
SpO2 89% ar ambiente, dispneica.

Nesse caso, qual é a conduta mais adequada?

(A) Fazer raio X do tórax e D-dímero.

(B) Solicitar D-dímero.

(C) Solicitar ecocardiograma.

(D) Solicitar angiotomografia de tórax e iniciar anticoagu-
lação plena.
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▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino, de 53 anos, trabalhador
rural,  com dispneia  progressiva até  em moderados
esforços, astenia, perda de peso, febre e úlcera mu-
cosa oral há seis meses. Raio X de tórax: opacida-
des difusas e bilaterais, predomínio de campos mé-
dios “asas de borboleta”.
Exame de escarro inicial – brotamentos com aspecto
em “roda de leme”.

Qual é a principal hipótese diagnóstica para esse caso?

(A) Sarcoidose.

(B) Paracoco.

(C) Histoplasmose.

(D) Tuberculose pulmonar.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente do sexo masculino, de 75 anos, com DPOC, em
acompanhamento ambulatorial,  compensado,  foi  classifi-
cado  na  consulta,  de  acordo  com  a  última  atualização
Gold 2017, Gold C, estádio III. Isso significa dizer que o
paciente apresenta:

(A) dispneia  aos pequenos esforços (mMRC 4),  pouco
exacerbador, VEF1 pós BD 30-50%.

(B) dispneia aos grandes esforços (mMRC 1), muito exa-
cerbador, VEF1 pós BD <40%.

(C) dispneia aos grandes esforços (mMRC 1), muito exa-
cerbador, VEF1 pós BD 30-49%.

(D) dispneia aos moderados esforços (mMRC 2), muito
exacerbador, VEF1 50-80%.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente do sexo feminino, de 34 anos, com asma
desde a infância, vem em consulta ambulatorial. Ale-
ga que nas últimas quatro semanas apresenta chiado
no peito e dispneia duas vezes por semana, com ne-
cessidade  somente  nesses  momentos  de  medica-
ções de resgate. Nega limitação nas atividades diá-
rias. Nega sintomas noturnos de asma. 

Com relação ao controle, como se classifica essa paciente?

(A) Asma não controlada.

(B) Asma parcialmente controlada.

(C) Asma bem controlada.

(D) Asma leve.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Homem de 55 anos refere quadro de emagrecimento, 
febre e fadiga, de início há oito meses, acompanhado de 
episódios repetidos de sinusite, refratários aos tratamen-
tos antibacterianos, mastoidite, tosse e expectoração he-
moptoica. A radiografia do tórax mostra múltiplas cavita-
ções pulmonares,  e a tomografia computadorizada dos 
seios da face mostra destruição do septo nasal. Os exa-
mes  laboratoriais  evidenciam  os  seguintes  resultados: 
FAN negativo; ANCA positivo, com padrão de fluorescên-
cia citoplasmático; VHS e PCR elevadas; hemograma e 
função renal = normais.

Considerando a principal hipótese diagnóstica para esse
paciente, após o tratamento imunossupressor de indução,
é aconselhável o uso de sulfametoxazol/trimetoprima por
dois motivos, entre os quais inclui-se:

(A) profilaxia contra Haemophylus influenzae, agente-gati-
lho de infecções frequentes neste grupo de pacientes. 

(B) diminuição da colonização das vias respiratórias su-
periores por  Staphylococcus aureus,  fator desenca-
deante de recidivas da doença. 

(C) potencialização da imunossupressão, que deve ser
bastante agressiva na fase de manutenção. 

(D) inibição da produção de anticorpos anticitoplasma de
neutrófilos, patogênicos para a doença. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o grupo ASAS (Assesment of SpondyloAr-
thritis  International  Society),  os critérios de classificação
para espondiloartrite axial devem ser observados em paci-
entes com as seguintes características iniciais:

(A) dor lombar > 12 meses e idade de início da sintoma-
tologia menor de 20 anos. 

(B) dor sacroilíaca > 6 meses e idade de início da sinto-
matologia menor de 45 anos. 

(C) dor lombar > 3 meses e idade de início da sintomato-
logia menor de 45 anos. 

(D) dor sacroilíaca > 12 meses e idade de início da sinto-
matologia menor de 20 anos. 
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher de 36 anos, de baixo nível socioeconômico, tem
o diagnóstico de artrite reumatoide desde os 18 anos de
idade. Queixa-se de fadiga constante e perda rápida de
sua capacidade funcional. Está em uso de prednisona
10 mg/dia, metotrexato 20 mg/semana e ácido fólico 10
mg/semana.  Ao exame físico,  observam-se artrite  nos
punhos  e  nas  metacarpofalangeanas,  bilateralmente,
desvio ulnar  das mãos,  valgismo dos joelhos,  e apoio
medial dos retropés. Os índices clínicos de atividade de
doença mostram DAS 28 = 5,0; ICAD/CDAI = elevado.
Os  autoanticorpos  mostram  os  seguintes  resultados:
FAN = negativo; fator reumatoide = 400 UI (VR < 40 UI);
anti-CCP = 80 UI (VR < 40 UI).

Considerando os fatores de mau prognóstico na evolução
da artrite reumatoide, quantos estão presentes nesse caso
clínico?

(A) 4

(B) 5

(C) 6

(D) 8 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher de 43 anos diagnosticada com lúpus eritematoso
sistêmico há cinco anos, em uso de hidroxicloroquina 400
mg/dia, apresenta atividade renal e é submetida à pulso-
terapia mensal  com metilprednisolona e ciclofosfamida,
durante  seis  meses.  Na fase de manutenção do trata-
mento, é prescrita azatioprina na dose de 100 mg/dia.

Com base no conhecimento dos efeitos adversos comuns,
relacionados ao uso da azatioprina, a monitorização desse
fármaco deve ser feita por meio dos seguintes exames:

(A) hemograma e dosagem sérica das enzimas hepáti-
cas, a cada 4 - 6 semanas. 

(B) exame oftalmológico anual e dosagem sérica da cre-
atinina, a cada 8 - 12 semanas. 

(C) sumário da urina, a cada 2 - 4 semanas, e eletroneu-
romiografia semestral. 

(D) dosagem sérica das aminotransferases e da hemo-
globina glicosilada, a cada 2 - 4 semanas. 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento da gota crônica, além das orientações para
modificação do estilo de vida e da dieta, medicamentos de
diversas  classes  podem  ser  utilizados.  É  considerado
como agente uricostático e uricosúrico no tratamento da
gota, respectivamente:

(A) pegloticase e probenecida. 

(B) febuxotaste e benzobromarona. 

(C) sulfimpirazona e rasburicase. 

(D) benzobromarona e alopurinol. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em 2010, o Colégio Americano de Reumatologia propôs
critérios clínicos para a fibromialgia. Segundo esta propos-
ta, considera-se como critério clínico:

(A) palpação  de  onze  pontos  dolorosos,  denominados
tender points. 

(B) presença  dos  sintomas  por  um  período  menor  de
seis meses. 

(C) índice de dor generalizada igual a 2 e escala de gra-
vidade dos sintomas menor que 8. 

(D) índice de dor generalizada e escala de gravidade dos
sintomas maior que 5. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os anti-inflamatórios não hormonais interagem com vários
medicamentos  e  podem reduzir  ou  aumentar  as  ações
destes medicamentos. Assim, uma ação decorrente da in-
teração medicamentosa com o anti-inflamatório não hor-
monal (AINH) é:

(A) AINH + varfarina: aumento do risco de sangramento. 

(B) AINH + hipoglicemiante oral: aumento do risco de hi-
perglicemia. 

(C) AINH + lítio: diminuição da concentração sérica do lí-
tio.

(D) AINH + digoxina: diminuição da concentração sérica
do AINH. 
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