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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente portador de insuficiência cardíaca classe funcio-
nal II  (NYHA), em consulta ambulatorial de rotina, apre-
senta no exame físico ritmo regular, FC = 70 bpm e PA
120 x 80mmHg. Está usando carvedilol 25 mg ao dia, ena-
lapril 20 mg ao dia e aldactone 25 mg ao dia. A próxima
conduta do médico seria 

(A) manter as mesmas medicações e dosagens e solici-
tar retorno em seis meses. 

(B) acrescentar diurético. 

(C) aumentar o carvedilol para 50 mg ao dia. 

(D) acrescentar digital. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Homem de 75 anos, hipertenso, diabético e com antece-
dente de revascularização do miocárdio feito há 10 anos,
tem apresentado episódios recorrentes de fibrilação atrial.
Ele faz uso residencial de aspirina de 100 mg ao dia, ate-
nolol 50 mg ao dia, sinvastatina 40 mg ao dia e insulina.

A conduta mais eficaz na prevenção do AVC seria 

(A) manter as mesmas medicações e dosagens e solici-
tar retorno em seis meses. 

(B) acrescentar clopidogrel. 

(C) aumentar a dose da aspirina para 325 mg. 

(D) acrescentar dabigatrana. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual das medicações a seguir  não reduz a mortalidade
nos pacientes com insuficiência cardíaca? 

(A) Enalapril. 

(B) Bisoprolol. 

(C) Sacubitril/Valsartana.

(D) Ivabradina.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a melhor conduta na abordagem de um octogenário
com diagnóstico de estenose aórtica grave e sintomática
associada à disfunção moderada do ventrículo esquerdo? 

(A) Plastia da valva aórtica. 

(B) Troca da valva aórtica por prótese biológica. 

(C) Troca valvar aórtica por catéter. 

(D) Tratamento clínico. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Escore de CHADS2 é usado na estratificação da se-
guinte doença:

(A) fibrilação atrial. 

(B) insuficiência cardíaca. 

(C) síndrome coronariana aguda.

(D) acidente vascular cerebral. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma mulher de 68 anos vem em consulta com hipertensão
de início recente, ainda sem tratamento. Tem também dia-
betes mellitus de início há três anos, sem controle clínico
adequado. Refere ainda aumento de extremidades, artralgia
em articulações interfalangeanas, cefaleia crônica e sudore-
se aumentada. Faz uso de Metformina 850 mg, três vezes
ao dia, Glimepirida 6 mg, uma vez ao dia, e Sitagliptina 100
mg, uma vez ao dia. Ao exame físico, percebe-se que a pa-
ciente apresenta dobras nasolabiais pronunciadas, aumento
do espaçamento dentário,  prognatismo,  macroglossia,  au-
mento  do coxim calcâneo e aumento  de mãos e  pés.  O
médico  suspeita  de  acromegalia.  Os  exames  solicitados
apresentam os seguintes achados: 

Hormônio  de  crescimento  (GH)  basal:  5,0  mcg/dL
(normal: 0,1 a 5,0 mcg/dl), fator de crescimento se-
melhante à insulina – 1: (IGF-1): 990 ng/ml (normal:
67 a 195 ng/ml), glicemia de jejum: 381 ng/dl, hemo-
globina glicada A1c: 10,4% (normal: até 5,6%), TSH:
1,0 (normal: 0,5 – 5,0 mUI/L), T4 livre: 1,0 (normal:
0,8 – 1,8 mcg/dl).

Considerando a investigação de acromegalia nesta pacien-
te,

(A) o diagnóstico de acromegalia está descartado pelo
valor normal do GH basal.

(B) o teste de sobrecarga oral com 75 g de glicose com
dosagem de IGF-1, a cada 30 minutos, deve ser rea-
lizado para a confirmação diagnóstica.

(C) o teste de sobrecarga oral com 75 g de glicose com
dosagem de GH, a cada 30 minutos, deve ser reali-
zado para a confirmação diagnóstica.

(D) o diabetes descompensado é causa de aumento de
GH basal.

pré_requisito_clínica_médica_UFG
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma mulher de 72 anos foi encaminhada para diagnóstico diferencial de hipercalcemia. Há oito meses, sua calcemia era
normal em exames de rotina. Desde então, teve perda de 5% do peso corporal, com mal-estar generalizado. Há dois me -
ses tem cólicas nefréticas intermitentes bilaterais, tendo presenciado a saída de cálculos na urina. Há um mês, teve início
súbito de dor intensa em coluna torácica, com início após uma tosse. Nega febre. Nega uso de medicações. Traz consigo
os seguintes exames: cálcio total: 12,1 mg/dL (normal: 8,5-10,5), albumina: 4,0 g/dL (normal:3,5-5,0), fósforo: 2,0 mg/dL
(normal : 2,3-4,7), com exames normais de função renal. A radiografia de coluna torácica mostra fraturas por compressão
em T10 e T12.

Esta paciente apresentará PTH, 1,25 vitamina D, calciúria de 24 horas, osteocalcina e C-telopeptídeo sérico, respectiva-
mente:

PTH 1,25 Vit D Calciúria de 24h Osteocalcina C-Telopeptídeo sérico

(A) aumentado diminuída diminuída normal normal

(B) diminuído aumentada aumentada aumentada aumentado

(C) aumentado normal diminuída normal normal

(D) diminuído aumentada aumentada diminuída diminuído

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hipoglicemia é caracterizada por um nível de glicemia inferior ao normal. Sintomas e sinais comuns incluem: náusea,
fome excessiva, frequência cardíaca acelerada, dormência, formigamento, alterações de humor, tontura, confusão e fra-
queza. De acordo com a Associação Americana de Diabetes (ADA), a hipoglicemia é considerada grave na seguinte
condição: 

(A) evento com sintomas e glicemia menor que 70 mg/Dl.

(B) evento que requer assistência de outra pessoa para administração de carboidrato, glucagon, glicose oral ou endo-
venosa.

(C) evento sem sintomas típicos de hipoglicemia, mas com a medida inferior a 70 mg/dL.

(D) evento no qual os sintomas não são confirmados por medida de glicemia.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher de 40 anos, branca, IMC = 32 kg/m², comparece à consulta com intuito de perda de peso. Não apresenta
queixas espontâneas. Como antecedente relata hipertensão arterial diagnosticada aos 25 anos, quando apresenta -
va 10 kg a menos que agora; está em uso de três classes de anti-hipertensivos. Os pais são hipertensos, porém
não sabe referir a idade de início. É sedentária e refere alimentação hipercalórica e hiperlipídica. Traz alguns exa -
mes laboratoriais solicitados pelo médico de família: glicemia de jejum = 105 mg/dL; colesterol total = 280 mg/dL; tri -
glicérides = 180 mg/dL; K = 2,5 mEq/l; creatinina = 0,6 mg/dL.

Qual é o provável diagnóstico de hipertensão dessa paciente?

(A) Hipertensão essencial, associada à obesidade. Não há necessidade de investigar causas secundárias.

(B) Hipertensão essencial, familiar. Não há necessidade de investigar causas secundárias.

(C) Hipertensão secundária. Há necessidade de investigar causas secundárias, como hiperaldosteronismo primário.

(D) Hipertensão secundária. Há necessidade de investigar causas secundárias, como hiperaldosteronismo secundário.

pré_requisito_clínica_médica_UFG
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▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 72 anos, com diagnóstico de diabetes melli-
tus tipo 2 há 15 anos, procura o endocrinologista depois
de ficar ausente do tratamento por sete anos. Está em
uso  de  Metformina  2000  mg/dia,  Gliclazida  MR  120
mg/dia e Vildagliptina 50 mg/dia. Seus últimos exames:
glicemia em jejum = 126 mg/dL, HbA1c = 7.6% e TFG
(CKDEPI) = 49 mL/min.

De acordo com as orientações do Posicionamento Oficial
Tripartite n. 01/2016 (Prevenção, Diagnóstico e Conduta
Terapêutica na Doença Renal do Diabetes), da Sociedade
Brasileira de Diabetes, da Sociedade Brasileira de Endo-
crinologia e Metabologia e da Sociedade Brasileira de Ne-
frologia, essa paciente

(A) pode manter todas as medicações em uso nas mes-
mas doses estabelecidas, de acordo com sua taxa
de filtração glomerular. 

(B) pode continuar o uso da Gliclazida MR, desde que a
dose seja reduzida para 60 mg/dia. 

(C) deve ter a medicação Vildagliptina substituída por Li-
nagliptina. 

(D) pode continuar  o uso da Metformina,  desde que a
dose seja reduzida para 1000 mg/dia. 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo feminino, de 80 anos, diabética e hiper-
tensa, com diagnóstico de cardiopatia isquêmica e insufi-
ciência cardíaca descompensada. É internada com TSH
<0,03 (VR 0,4 a 4,0 mUI/L) e T4 livre 3,45 (VR 0,7 a 1,7
ng/dL).  Tireoide palpável com aumento difuso de cerca
de três vezes, sem nódulos.

A indicação da radioiodoterapia (RAIU) tem o objetivo de:

(A) levar  a  paciente  ao hipotireoidismo,  sendo a RAIU
administrada após compensação da insuficiência car-
díaca  e  uso  prévio  de  drogas  antitireoidanas,  que
devem ser mantidas antes do procedimento. 

(B) levar a paciente ao hipotireoidismo, e a RAIU deve
ser administrada após compensação da insuficiência
cardíaca e uso prévio de drogas antitireoidanas, que
devem ser suspensas antes do procedimento.

(C) levar a paciente ao eutireoidismo. O hipotireoidismo
é indesejável pelo seu efeito deletério na função car-
díaca. A dose deve ser administrada após compensa-
ção da insuficiência cardíaca e uso prévio de drogas
antitireoidanas,  que  devem  ser  mantidas  antes  da
RAIU. 

(D) realizar a compensação rápida da paciente, sendo a
RAIU contraindicada pelo risco de exacerbação da ti-
reotoxicose após o seu uso. A tireoidectomia é a for-
ma mais rápida e segura de compensar esse pacien-
te, devendo-se usar lugol e drogas antitireoidianas no
pré-operatório.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A gastroparesia é observada em cerca de metade dos pa-
cientes portadores de diabetes tipo 1, de longa data, prin-
cipalmente naqueles com controle glicêmico inadequado.
A hiperglicemia está associada a um retardo no esvazia-
mento gástrico, à diminuição na motilidade antral e à pre-
sença de disritmias gástricas. Esses fenômenos estão re-
lacionados à perda de função de que tipo celular, na topo-
grafia gástrica? 

(A) Célula D. 

(B) Célula S. 

(C) Célula enterocromafim. 

(D) Célula intersticial de Cajal. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente com cirrose chega ao ambulatório com ascite
volumosa e dor abdominal, descompressão brusca doloro-
sa, afebril,  orientado, com discretos flappings. Realizada
paracentese, a análise do líquido ascético revelou 540 cé-
lulas com 80% de polimorfonucleares e cultura negativa.
Com base nestes resultados, qual é o diagnóstico?

(A) Peritonite bacteriana espontânea.

(B) Peritonite bacteriana secundária.

(C) Ascite neutrofílica.

(D) Bacterioascite.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento da hepatite C crônica, a combinação dos
antivirais Sofosbuvir e Daclatasvir tem indicação: 

(A) restrita ao genótipo 1.

(B) restrita ao genótipo 2.

(C) restrita aos genótipos 2 e 3.

(D) extensiva aos genótipos 1, 2 e 3.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Portadores crônicos inativos do vírus da hepatite B (VHB)
podem experimentar quadros graves de reativação viral e
insuficiência  hepática  quando submetidos  a  tratamentos
que promovem algum grau de imunossupressão. Qual dos
medicamentos a seguir apresenta maior risco de reativar o
VHB?

(A) Rituximab.

(B) Adalimumab.

(C) Azatioprina.

(D) Corticoides.

pré_requisito_clínica_médica_UFG
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino, de 64 anos, hospitalizado há
sete dias por pneumonia grave e em tratamento com Imi-
penem intravenoso, iniciou há 72 horas quadro de diarreia
aquosa, cerca de dez vezes ao dia, em algumas ocasiões
com pequena quantidade de sangue, acompanhada de fe-
bre (38 ºC) e cólicas no baixo-ventre.

A etiologia mais provável e o exame que pode auxiliar no
diagnóstico são, respectivamente:

(A) colite isquêmica; angiotomografia de abdome total. 

(B) colite pseudomembranosa; pesquisa da toxina A ou B
do Clostridium difficile nas fezes. 

(C) retocolite ulcerativa inespecífica; colonoscopia. 

(D) supercrescimento bacteriano; coprocultura. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 75 anos, do sexo masculino, virgem de trata-
mento, com fraqueza extrema e baço a 10 cm do rebordo
costal  esquerdo.  Seu  hemograma  mostra  hemoglobina
de 15,0 g/dl, leucócitos de 25.000/uL, com neutrofilia des-
vio para a esquerda até metamielócitos e plaquetas de
400.000/uL. Mutação JAK2 negativa, mutação na região
CARL positiva,  eritropoetina  de 19 U/ml,  cariótipo  com
translocação t(9,20), ferritina de 225,0 ng/ml.

Qual é o diagnóstico?

(A) Leucemia mieloide crônica.

(B) Policitemia vera.

(C) Trombocitemia essencial.

(D) Mielofibrose primária.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o sistema usado para classificar o grau de resposta
ao tratamento dos linfomas em geral, em exames de ima-
gem?

(A) Cheson.

(B) Deauville.

(C) Ann Harbor.

(D) Binet.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual das situações a seguir constitui um fator de pontua-
ção na escala de Caprini para profilaxia de trombose ve-
nosa profunda?

(A) Heterozigose para mutação da metilenotetrahidrofo-
lato redutase.

(B) Perda fetal inexplicada de nove semanas.

(C) Histórico de trombose venosa profunda em familiar
de primeiro grau.

(D) Idade de 40 anos.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A irradiação de hemocomponentes tem como objetivo:

(A) prevenção de aloimunização.

(B) prevenção  de  doença  enxerto  versus hospedeiro
transfusional.

(C) reações alérgicas graves.

(D) prevenção de TRALI.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais são as duas manifestações mais precoces, ao he-
mograma, na anemia perniciosa?

(A) Leucopenia e neutropenia.

(B) Anemia e macrocitose.

(C) Plaquetopenia e macroplaquetas.

(D) Macrocitose e pleocariócitos.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para diminuir a progressão da doença renal policística au-
tossômica dominante, um dos tratamentos indicados é:

(A) Restrição hídrica.

(B) Ingestão de cafeína.

(C) Desmopressina (DDAVP).

(D) Tolvaptan.

pré_requisito_clínica_médica_UFG
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▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

O paciente R.G.T., do sexo masculino, de 65 anos e 70
kg  de  peso  corporal,  com  nefrosclerose  hipertensiva,
chegou  ao  ambulatório  para  consulta.  Trouxe  exames
que mostraram taxa de filtração renal = 35 ml/min, hema-
tócrito de 27% e hemoglobina de 8,6 g/L. O índice de sa-
turação  da  transferrina  foi  de  12% e  a  ferritina  de  10
ng/ml. Ácido fólico de 18 ng/ml e vitamina B12 de 370
pg/ml.  Reticulócitos 0,5%. A medicação que vem rece-
bendo é: Eritropoietina 5000UI, por via SC, três vezes por
semana; Losartana 50 mg, por VO, de 12 em 12 horas;
sulfato ferroso 300 mg, por VO, em jejum, AAS 100 mg,
por VO, após o almoço.

Qual é a causa de o paciente estar com anemia, mesmo
recebendo essa medicação?

(A) Uso concomitante de Losartana.

(B) Deficiência de ferro.

(C) Sangramento intestinal pelo uso de AAS.

(D) Dose administrada de Eritropoietina baixa.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher de 40 anos, em acompanhamento ambulatorial de
doença  renal  crônica,  estagio  4  (Clearence  estimado
CKE-EPI de 19 mL/min), etiologia indeterminada. Apre-
senta os seguintes exames laboratoriais: PTH intacto 390
pg/mL (VR: 12-72 pg/mL), calcio de 8,0 mg/dl (VR: 8,4-
10,2 mg/dl), fosforo de 5,4 mg/dL (VR: 2,8-4,3 mg/dL), vi-
tamina D de 32 ng/mL (VR: 30 – 70 ng/mL). A paciente
esta em acompanhamento  nutricional  com restriçao de
fosforo na dieta ha seis meses. 

Em relação ao distúrbio mineral e ósseo da doença renal
crônica, a melhor conduta, no momento, para essa pacien-
te, seria iniciar

(A) carbonato de calcio, via oral, nas refeiçoes.

(B) calcitriol oral, em pulsoterapia.

(C) colecalciferol oral.

(D) terapia dialitica.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Homem de 70 anos, sem comorbidades prévias e assinto-
matico, apresenta em exames de rotina: dosagem de protei-
nas  totais  de  8,3  g  no plasma,  creatinina  sérica  de  1,7
mg/dL e proteinúria de 3,0g/24 horas, hemograma e cálcio
normais.  As  imunofixações  sérica  e urinária  demonstram
pico monoclonal de proteína tipo IgG. Um aspirado de me-
dula ossea é realizado e verifica-se a presença de 8% de
plasmocitos, sem outras alteraçoes. As radiografias de os-
sos longos são normais. A ultrassonografia de rins e vias uri-
nárias é normal.

Trata-se de um quadro de:

(A) mieloma múltiplo, pelo achado de pico monoclonal de
IgG associado à insuficiência renal. 

(B) gamopatia monoclonal de significancia indeterminada
e que pode se manter como uma condiçao perma-
nentemente benigna. 

(C) gamopatia monoclonal de significância renal e tem in-
dicação de iniciar tratamento quimioterápico.

(D) gamopatia monoclonal de significancia indeterminada
e tem indicação de tratamento precoce pelo risco de
evolução para doença neoplásica. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A síndrome hemolítica  urêmica atípica  é  uma síndrome
causada por defeito hereditário ou adquirido na regulação
do sistema complemento e pode induzir a

(A) ativação  de  células  endoteliais  e  microangiopatia
trombótica sistêmica.

(B) glomerulonefrite  pauci-imune  associada  ao  ANCA
(anticorpo anticitoplasma de neutrófilos).

(C) deposição de glicoesfingolipídios em endotélio vas-
cular devido à deficiência de α-galactosidase A.

(D) trombose  microvascular  por  deficiência  da  enzima
ADAMTS 13 (A desintegrina metaloprotease 8 throm-
bospondin-1-like). 
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente  do  sexo  masculino,  de  65  anos,  tabagista  há
mais de 40 anos, dislipidêmico há 20 anos, diabético e hi-
pertenso há sete anos, com antecedente de acidente vas-
cular cerebral, revascularização miocárdica e angioplastia
de carótida direita, procura o nefrologista devido à insufi-
ciência renal, com PA controlada e em uso de três classes
de anti-hipertensivos, levando os resultados de fundo de
olho que mostraram ausência de retinopatia diabética e hi-
pertensiva, depuração de creatinina de 48 ml/min, albumi-
núria de 25 mg/24 horas, hemoglobina glicada de 5,5%,
EAS sem hematúria, proteinúria e leucocitúria e ultrassom
renal com rim direito de 7,5 cm e rim esquerdo de 9,7 cm.

Nesse caso, o diagnóstico mais provável para a causa da
doença renal e a conduta mais apropriada são, respectiva-
mente:

(A) doença renal do diabetes e otimizar controle glicê-
mico.

(B) nefroesclerose hipertensiva e otimizar controle pres-
sórico. 

(C) nefropatia  isquêmica  e  solicitar  doppler  de  artérias
renais. 

(D) glomerulonefrite aguda e prescrever corticoide. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O sinal de roda denteada é um achado inicial da doença:

(A) Alzheimer. 

(B) esclerose múltipla. 

(C) esclerose lateral amiotrófica. 

(D) Parkinson. 

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
de 29 a 31.

Uma mãe leva o filho de 12 anos ao consultório porque está
preocupada com o comportamento dele:  às vezes parece
que se desliga do ambiente, fica com o olhar parado, masti-
ga e esfrega as mãos. Estes episódios duram segundos e,
em seguida, a criança volta ao normal, porém sem se recor-
dar do ocorrido. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que tipo de crise epiléptica, segundo a nova classificação
de 2017, esta criança apresenta?

(A) Ausência mioclônica. 

(B) Ausência típica. 

(C) Focais atônicas. 

(D) Focais autonômicas. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o processo patológico relacionado à crise epilépti-
ca descrita?

(A) Esclerose mesial temporal. 

(B) Distúrbio da migração neuronal. 

(C) Esclerose tuberosa.

(D) Encefalite de Rasmussen. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No histórico de crianças com esse quadro clínico é co-
mum o relato de:

(A) anoxia perinatal. 

(B) crises febris prolongadas.

(C) traumas repetidos. 

(D) encefalite viral. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a marcha da lesão bilateral  do trato corticoespi-
nhal?

(A) Marcha em foice.

(B) Marcha em estrela. 

(C) Marcha anserina. 

(D) Marcha em tesoura. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino, de 72 anos, ex-tabagista (60
anos/maço) com diagnóstico de DPOC. Vem ao consultó-
rio para avaliação de rotina. Queixa-se de dispneia pro-
gressiva há 10 anos. No momento, refere dispneia ao to-
mar banho e trocar de roupas. Apresentou no último ano
uma exacerbação,  sem necessidade de internação,  fa-
zendo uso de antibiótico no domicílio. Trouxe resultado
da  espirometria:  VEF1  pós-broncodilatador  28%,
VEF1/CVF 62% pós-broncodilatador.

De acordo com o último Gold 2017, esse paciente classi-
fica-se como:

(A) Gold D, estádio III.

(B) Gold B, estádio IV.

(C) Gold C, estádio II.

(D) Gold B, estádio III.
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▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino, de 45 anos, queixa-se de
dispneia progressiva aos moderados esforços, mMRC 3
há cinco anos, nega tosse, nega febre, nega dor torácica.
Ex-tabagista 8 anos/maço (parou há cerca de 20 anos).
Trabalhou como pedreiro (corte de pedras e cerâmicas
por 25 anos) e no garimpo por oito anos. Raio X do tórax
com micronódulos difusos, predominando nos terços su-
periores dos pulmões. 

Qual é a principal doença ocupacional que se deve sus-
peitar?

(A) Asbestose.

(B) Silicose.

(C) Bissinose.

(D) Histoplasmose.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo feminino, de 33 anos, em tratamento
de asma desde os oito anos, nega tabagismo prévio. No
momento,  em  uso  de  corticoide  inalatório,  dose  alta,
beta-agonistas de longa ação, antileucotrienos. Sem ou-
tras comorbidades. Faz uso correto e regular das medi-
cações e controle ambiental adequado. No entanto, per-
siste com sintomas diários de asma e exacerbações fre-
quentes. IGE: 20, espirometria: distúrbio ventilatório obs-
trutivo moderado sem variação significativa ao broncodi-
latador. 

Qual é a melhor conduta para essa paciente, após descar-
tar outras doenças associadas que possam descompen-
sar a asma?

(A) Aumentar dose de corticoide inalatório.

(B) Aumentar dose de beta-agonistas de longa ação.

(C) Acrescentar tiotrópio.

(D) Acrescentar omalizumabe.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a principal causa da descompensação da asma?

(A) Infecção.

(B) Refluxo gastroesofágico.

(C) Rinossinusopatia.

(D) Não  aderência  e  técnica  inadequada  das  medica-
ções.

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
37 e 38.

Paciente do sexo masculino,  de 68 anos, ex-tabagista
(15 anos/maço), advogado, dispneia progressiva até em
pequenos esforços há cinco anos, tosse seca recorrente.
Nega febre, nega escarro, nega dor torácica. Sem outras
comorbidades.  Avaliação  reumatológica  negativa,  sem
sintomas de refluxo gastroesofágico. Nega contato com
mofo ou criação de aves. Nega uso de medicações con-
tínuas atuais ou prévias. Espirometria: distúrbio ventila-
tório inespecífico, prova broncodilatadora negativa, CVF
62%, difusão de monóxido carbono 43%. Tomografia do
tórax:  opacidades reticulares,  predomínio basal e peri-
férico, com faveolamento e bronquiectasias, sem outras
alterações.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o diagnóstico mais provável para a paciente?

(A) Pneumonite por hipersensibilidade.

(B) DPOC.

(C) Fibrose pulmonar idiopática.

(D) Pneumonia intersticial não específica. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando que o laudo da tomografia de tórax foi com-
patível com PIU (pneumonia intersticial usual),qual deverá
ser a conduta inicial?

(A) Indicar biópsia pulmonar aberta.

(B) Indicar broncoscopia com biópsia.

(C) Iniciar corticoide via oral.

(D) Discutir em reunião multidisciplinar o início de antifi-
bróticos.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No lúpus eritematoso sistêmico, a pesquisa de anticorpos
contra componentes celulares (FAN) 

(A) deve  ser  realizada  rotineiramente,  pois  a  elevação
dos títulos significa melhor prognóstico da doença e
possibilidade de redução da medicação. 

(B) deve ser realizada a cada seis meses, pois permite
identificar o paciente que poderá apresentar acometi-
mento renal. 

(C) é importante para o prognóstico, pois elevações signi-
ficativas dos títulos indicam reativação da doença. 

(D) é  importante  como critério  de  classificação,  porém
não apresenta maior  significância  clínica durante o
curso da doença. 
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Homem de 84 anos, portador de diabetes mellitus e hi-
pertensão arterial sistêmica, procura assistência médica
com relato de dor no joelho direito, de intensidade 8/10,
acompanhada de edema local, aumento da temperatura,
e febre de 38 ºC. Refere que o quadro se iniciou há um
dia.

Trata-se de um caso de

(A) monoartrite aguda, desencadeada pela reagudização
da osteoartrite do joelho. 

(B) monoartrite  crônica,  de  provável  causa  traumática,
devendo-se solicitar uma radiografia do joelho direito.

(C) monoartrite aguda e,  como tal,  representa uma ur-
gência médica, devendo-se proceder à punção arti-
cular do joelho. 

(D) monoartrite  crônica,  de  provável  causa  infecciosa,
sendo a  Neisseria gonorrhoeae o agente etiológico
mais frequente nessa faixa etária. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher de 38 anos tem diagnóstico de síndrome antifos-
folípide desde 2010, em uso de anticoagulação oral regu-
larmente.  Apresentou  dois  abortos  consecutivos  e  três
episódios de trombose venosa. O último INR, realizado
há quinze dias, mostrou um resultado de 2,9. Há uma se-
mana, vem apresentando hipertensão arterial, proteinúria
nefrótica  e  hematúria.  Submetida  à  biópsia  renal,  que
mostrou hiperplasia fibrosa da íntima, oclusão fibrosa e
atrofia cortical focal.

Qual é a principal hipótese diagnóstica para o quadro re-
nal, nesse caso?

(A) Microangiopatia trombótica. 

(B) Necrose tubular aguda. 

(C) Glomerulonefrite rapidamente progressiva. 

(D) Glomerulonefrite mesangial. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma paciente com diagnóstico de artrite reumatoide,
em uso de drogas modificadoras do curso da doença, que
apresente um índice clínico DAS 28 igual a 3,6, o estado
de atividade da doença deve ser definido como:

(A) atividade alta. 

(B) atividade moderada. 

(C) atividade leve. 

(D) remissão. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher de 52 anos, com diagnóstico de lúpus eritemato-
so sistêmico, com acometimento hematológico, cutâneo
e renal, em esquema de pulsoterapia mensal com metil-
prednisolona e ciclofosfamida (5ª sessão), queixa-se de
dor na região dorsal, de início há quatro meses, agrava-
da por movimento e suporte de peso. A tomografia com-
putadorizada da coluna dorsal mostra aumento das par-
tes moles, ruptura do disco intervertebral e abcesso pa-
ravertebral.

A principal hipótese diagnóstica para essa paciente é:

(A) fratura por osteoporose. 

(B) osteoartrite secundária. 

(C) hiperostose esquelética idiopática difusa. 

(D) mal de Pott. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher de 72 anos, previamente hígida, sem anteceden-
tes de doenças preexistentes,  em uso de carbonato de
cálcio  1.500 mg/dia e vitamina D 1.000 UI/dia,  há dois
anos, retorna à consulta médica para avaliação da densi-
tometria óssea e dos exames laboratoriais. A densitome-
tria óssea mostra coluna lombar com  t-escore de -1,2 e
colo do fêmur com t-escore de 0,9. A dosagem de 25-hi-
droxi-vitamina D é de 18 ng/ml. 

A interpretação para o resultado obtido da vitamina D e a
respectiva conduta para essa paciente são: 

(A) valor acima do normal; deve-se reduzir a dose da vi-
tamina D em uso para 500 mg/dia. 

(B) insuficiência; deve-se prescrever 25.000 UI de vitami-
na D, por semana, durante oito semanas, e repetir a
dosagem sérica. 

(C) deficiência; deve-se prescrever 50.000 UI de vitami-
na D, por semana, durante oito semanas, e repetir a
dosagem sérica. 

(D) valor  normal  para a faixa etária;  deve-se manter  a
dose de vitamina D em uso, de 1.000 UI/dia. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O rastreamento mamográfico adequado é de vital impor-
tância para o diagnóstico precoce e a redução da mortali-
dade do câncer de mama, no sexo feminino. Para mulhe-
res com risco médio, qual é a idade para o início do rastre-
amento e qual é a frequência indicada pelo Ministério da
Saúde do Brasil?

(A) 40 anos, anualmente.

(B) 50 anos, anualmente.

(C) 40 anos, a cada dois anos.

(D) 50 anos, a cada dois anos.
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A quimioterapia tem um importante papel na redução do
risco de recidiva e morte por câncer de mama. Qual dos
fatores de risco a seguir é o mais importante, de forma
isolada, para a indicação de quimioterapia adjuvante para
esse tipo de câncer?

(A) Linfonodos axilares comprometidos.

(B) Positividade do HER2.

(C) Negatividade para receptores hormonais.

(D) Positividade do Ki67.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na abordagem terapêutica do adenocarcinoma de pulmão, o
tratamento sistêmico é o indicado na doença metastática. As-
sim, o Nivolumabe em primeira linha, tem indicação para

(A) tumores com mutação do EGFR.

(B) tumores com expressão PD-L1.

(C) tumores com expressão da ALK.

(D) tumores com genótipo não mutado para EGFR.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 56 anos do sexo masculino, sem comorbida-
des, tabagista há mais de 30 anos, recebe o diagnóstico
histológico de câncer de células escamosas de pulmão
estádio IIA.

Qual é o tratamento indicado?

(A) Radioterapia associada à quimioterapia.

(B) Cirurgia exclusiva.

(C) Cirurgia seguida de radioterapia.

(D) Cirurgia seguida de quimioterapia.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Mutações genéticas são responsáveis por aumento do ris-
co do desenvolvimento de vários tipos de câncer. Quais
dos genes a seguir estáo implicados no desenvolvimento
de câncer de mama, ovário e próstata?

(A) KRAS e EGFR

(B) EGFR e BRAF

(C) BRCA1 e BRCA2

(D) p-53 e ROS 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 68 anos, com PS = 0, submetido à prostatec-
tomia  radical  por  videolaparoscopia  para  tratamento  de
câncer de próstata há dois anos apresenta dosagem de
PSA = 1,2 ng/dl, e sem evidências de metástases à dis-
tância. Considerando o diagnóstico de recidiva bioquími-
ca, qual é o tratamento indicado, nesta situação?

(A) Orquiectomia.

(B) Braquiterapia associada à hormonioterapia.

(C) Radioterapia associada à hormonioterapia.

(D) Hormonioterapia.
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