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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 
 
1. Verifique se a prova está completa: questões objetivas de números 1 a 50.  
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não 

poderão interferir. 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço             correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta preta. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão. 

 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO NEM CONTER RASURAS. 

 

 
Duração total da prova: 4 horas 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 
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1. O presente eletrocardiograma apresenta 
complexos QRSs de 140ms, intervalo PR de 
160ms e o seguinte padrão: 
 

 

O que se encontra no eletrocardiograma é: 
 

A) Bloqueio completo do ramo direito. 
B) Bloqueio da divisão ântero-superior do ramo 

direito. 
C) Bloqueio completo do ramo esquerdo. 
D) Bloqueio átrio-ventricular de primeiro grau. 
E) Bloqueio incompleto de ramo direito. 

 
Referência Bibliográfica:  GOLDMAN, Lee; 
AUSIELLO, Dennis. Cecil - Tratado de Medicina 
Interna . 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, pág. 
1617-1641. 
 
 

2. Um paciente de 79 anos foi submetido a 
aortografia; dois dias após apresentou livedo 
reticular e púrpura palpável em membros 
inferiores. Exames laboratoriais na ocasião 
demonstraram aumento da creatinina sérica, 
eosinofilia e hipocomplementenemia.  

 Trata-se de: 
 

A) Doença renal ateroembólica. 
B) Trombose de artéria renal. 
C) Trombose de veia renal. 
D) Síndrome hemolítica-urêmica. 
E) Vasculite leucocitoclástica. 

 

Referência Bibliográfica:  FAUCI, A. S.; et al. (Eds). 
Harrison´s Principles of Internal Medicine . 17th 
Edition. New York: Mc Graw Hill, 2008, pág. 1812. 

 
 

3. Mulher de 42 anos apresenta fenômeno de 
Raynaud, disfagia, esclerodactilia e leve 
telangiectasias facial. 
Qual dos seguintes anticorpos deverá estar 
presente? 

 
A) Anticentrômero. 
B) Anti-SSA. 
C) Anti-SSB. 
D) Anti-Sm. 
E) Fator Reumatoide. 

 

Referência Bibliográfica:  GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, 

Dennis. Cecil - Tratado de Medicina Interna . 22. ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2005, pág. 361-363. 

 

4. Um paciente masculino de 30 anos com exantema 
máculo-papular eritemato-escamoso em tronco e 
superfícies palmo-plantar, tem como resultado de 
VDRL 1:320 e FTA ABS IgG e IgM reagentes. 
Após aproximadamente 3 (três) horas da 
aplicação da primeira dose de penicilina benzatina 
de 2.400.000 UI intramuscular, o paciente 
apresentou febre de 40°C e houve exacerbação 
das lesões cutâneas que ficaram mais 
eritematosas.  
 
Considerando esse contexto, anote (V) para as 
afirmativas VERDADEIRAS  e (F) para as 
FALSAS : 
 

(    ) Trata-se da reação de Jarish Herxheimer, que 
se caracteriza pela exacerbação das lesões 
cutâneas, tendo involução espontânea entre 
12 a 48h.  

(   ) Trata-se de reação de hipersensibilidade à 
droga e o tratamento deve ser mudado para 
antimicrobiano alternativo, visto o risco de 
choque anafilático numa segunda exposição. 

(   ) Trata-se de uma reação cutânea previsível 
após a primeira aplicação de penicilina 
benzatina nesta fase da doença em questão 
e não se justifica a interrupção do tratamento. 

(    ) Num caso como este, deve-se interromper o 
tratamento com penicilina temporariamente e 
monitorar a cada 3 meses a titulação do 
VDRL. Caso este caia 4 títulos ou mais, 
considera-se o paciente adequadamente 
tratado, não havendo necessidade de novas 
doses de penicilina benzatina. 

 
   A sequência CORRETA é: 

 
A) V, F, V, F 
B) V, F, F, F 
C) F, V, F, V 
D) F, F, V, F 
E) V, V, V, F 

 

Referência Bibliográfica: BRASIL. Ministério da 

Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa 

Nacional de DST e AIDS. Manual de controle das 

doenças sexualmente transmissíveis.   4. Ed. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2006, pág. 42. 
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5. Homem com 68 anos de idade apresenta lesões 
ulceradas e com bolhas dolorosas em áreas 
expostas ao sol. Qual é o diagnóstico? 

 

 
 

A) Leucemia aguda. 
B) Anemia ferropriva.  
C)  Linfoma cútis. 
D)  Sarcoma de Kaposi. 
E) Porfiria cutânea tarda. 

 
Referência Bibliográfica:  GOLDMAN, Lee; 
AUSIELLO, Dennis. Cecil - Tratado de Medicina 
Interna . 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, pág. 
1150. 

 
 
 
6. Assinale a alternativa CORRETA.  

 
I. São exemplos de sintomas negativos da 

esquizofrenia: embotamento afetivo, 
comportamento bizarro, neologismo. 

II. Alucinações auditivas características da 
esquizofrenia são as vozes de comando. 

III. A esquizofrenia simples caracteriza-se por 
pensamento desorganizado, comportamento 
bizarro e afeto pueril. 

 
A) Somente a afirmativa I está correta. 
B) Somente a afirmativa II está correta. 
C) Somente a afirmativa III está correta. 
D) As afirmativas I e II estão corretas. 
E) As afirmativas II e III estão corretas. 

 
Referência bibliográfica: DALGALARRONDO, P.              
Psicopatologia e semiologia dos transtornos 
mentais. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008, pág. 328-
331. 

 
 
 
7. Um paciente com este exame de fundocóspico 

apresenta como principal dado clínico: 
 

 

A) Hemoglobina A1C maior que 8%. 
B) Síndrome da sela túrcica vazia.  
C) Ingestão aguda de metanol. 
D) Pressão arterial – 260 x 130 mmHg. 
E) Glomerulopatia de lesões mínimas.  

 
Referência Bibliográfica:  GOLDMAN, Lee; 
AUSIELLO, Dennis. Cecil - Tratado de Medicina 
Interna . 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, pág. 
264. 
 
 

8. A glândula tireoide é considerada a maior 
glândula endócrina do organismo. É formada por 
folículos que envolvem um material coloide, que 
por sua vez, é constituído de 75% de 
tireoglobulina. As células do epitélio tireoidiano 
são responsáveis pela síntese e armazenamento 
do hormônio desta glândula.  
 
Com base na fisiologia normal da tireoide, qual 
das questões abaixo está INCORRETA? 

 
A) A levotiroxina é produzida apenas pela 

tireóide, sendo o principal produto secretório 
da glândula. 

B) A célula tireoidiana necessita de um co-
transportador (essa proteína se denomina 
NIS) para a captação de iodeto para posterior 
síntese hormonal. 

C) O excesso de iodeto inibe a formação de 
hormônio tireoidiano, em curto prazo, assim 
como a sua liberação. 

D) A maior parte de triiodotironina é produzida 
no tecido periférico por 5’ desiodação 
extratireoidiana do T4. 

E) Os efeitos dos hormônios tireoidianos são 
mediados, principalmente, pela ligação do T4 
a proteínas receptoras nucleares de 
hormônio tireoidiano. 

 
Referência Bibliográfica:  GOLDMAN, Lee; 
AUSIELLO, Dennis. Cecil - Tratado de Medicina 
Interna . 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, 
pág.1617-1641. 
 
 
 

9. Assinale a alternativa que contém a CORRETA 
associação do tipo de vasculite e a respectiva 
lesão cutânea: 
 
A) Angiíte leucocitoclástica – nódulos 

eritematosos, purpúricos e ulcerados, placas 
e púrpura. 

B) Lupus eritematoso sistêmico – nódulos 
subcutâneos profundos com ulceração, livedo 
reticular , equimoses. 

C) Doença de Takayasu – necrose cutânea no 
couro cabeludo. 

D) Granulomatose de Wegener – pápulas 
purpúricas, bolhas hemorrágicas, infartos 
cutâneos. 

E) Angiíte granulomatosa alérgica de Churg e 
Strauss – nódulos ulcerativos, gangrena 
periférica. 
 

Referência Bibliográfica:  GOLDMAN, Lee; 
AUSIELLO, Dennis. Cecil - Tratado de Medicina 
Interna . 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, pág. 
2353. 
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10. Qual das substâncias abaixo não  é utilizada na 
profilaxia da migrâneas? 

 
A) Pizotifeno. 
B) Nimodipina. 
C) Amitriptilina. 
D) Propanolol. 
E) Flunarizina. 

 
Referência bibliográfica: BACHESCHI, LA. ; 
FORTINI, I. In: NITRINI R, BACHESCHI, LA. 
(Eds.) A neurologia que todo o médico deve 
saber.  São Paulo, SP: Editora Atheneu, 2005; 
pág. 291-292. 

 
 

11. Uma mulher de 37 anos queixa-se de cefaleia, 
visão borrada durante um ano e está piorando 
lentamente. Como parte da avaliação, o clínico 
solicitou uma ressonância magnética que 
mostrou: 
 

 
 
Qual é o diagnóstico desse paciente? 

 
A) Abscesso cerebral. 
B) Glioblastoma. 
C) Astrocitoma de baixo grau. 
D) Meningioma. 
E) Oligodendroma. 
 
Referência Bibliográfica:  FAUCI, A. S.; et al. (Eds). 
Harrison´s Principles of Internal Medicine . 17th 
Edition. New York: Mc Graw Hill, 2008, pág. 439. 

 
 
 
12. Mulher de 35 anos apresenta poliartralgias, 

fenômeno de Raynald, fotossensibilidade e leve 
fraqueza muscular. Tinha esclerodactilia no 
exame de pele. FAN 1:640, ANTI-DNA negativo, 
ANTI-RNP positivo, Látex 50 iu, CPK 390 u/l 
(normal até 200).  
 
Dado esse contexto, qual é o melhor 
diagnóstico? 

 

A) Doença mista do tecido conjuntivo. 
B) Artrite reumatoide. 
C) Lupus eritematoso sistêmico. 
D) Esclerodermia. 
E) Polimiosite. 

 
Referência Bibliográfica:  GOLDMAN, Lee; 
AUSIELLO, Dennis. Cecil - Tratado de Medicina 
Interna . 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
 
 

13. Em um paciente com uropatia obstrutiva ureteral 
bilateral, os seguintes achados são esperados, 
EXCETO: 

 
A) Acidose metabólica com ácido láctico 

aumentado. 
B) Azotemia. 
C) Natriurese. 
D) Poliúria pouco responsiva ao hormônio 

antidiurético (ADH). 
E) Hipertensão arterial. 

 
Referência Bibliográfica:  FAUCI, A. S.; et al. (Eds). 
Harrison´s Principles of Internal Medicine . 17th 
Edition. New York: Mc Graw Hill, 2008, pág. 1828. 
 
 
 

14. Este paciente, cujos dedos da mão direita são 
apresentados neste diapositivo, chegou ao pronto 
socorro com cólica nefrética.  
 
Considerando esse contexto, qual é a provável 
composição química do cálculo renal? 

 

 
 

A) Oxalato de cálcio. 
B) Fosfato de cálcio.  
C) Fosfato amoníaco magnésio (estruvita). 
D) Cistina.  
E) Ácido úrico.  

 
Referência Bibliográfica:  GOLDMAN, Lee; 
AUSIELLO, Dennis. Cecil - Tratado de Medicina 
Interna . 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, pág. 
1127-1134. 
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15. Qual das seguintes medicações não  pode ser 
utilizada para reverter uma taquicardia 
supraventricular com paciente clinicamente 
estável? 

 
A) Adenosina. 
B) Verapamil. 
C) Metoprolol. 
D) Diltiazen. 
E) Nifedipina. 

 
Referência Bibliográfica:  GOLDMAN, Lee; 
AUSIELLO, Dennis. Cecil - Tratado de Medicina 
Interna . 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, pág. 
270. 

 
 

16. Assinale a proposição INCORRETA. 
 

A) O complexo transferrina/ferro é captado pelos 
precursores eritroides via receptores de 
transferrina presentes na membrana dos 
mesmos. 

B) A alta densidade dos receptores de 
transferrina nos precursores eritroides 
assegura a captação do ferro por essas 
células. 

C) Após absorção pelo enterócito, o ferro é 
estocado como transferrina e lançado na 
circulação,  onde é transportado pela ferritina. 

D) A captação do complexo Tfe/Fe explica 
porque a eritropoese se faz normalmente até 
que haja depleção do ferro total do 
organismo.  

E) Os níveis de transferrina, receptor de Tfe, 
ferritina e outras proteínas importantes no 
metabolismo do ferro são regulados pelas 
proteínas reguladoras do ferro (IRP-1 e IRP-
2). 

 
Referência Bibliográfica:  GOLDMAN, Lee; 
AUSIELLO, Dennis. Cecil - Tratado de Medicina 
Interna . 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, pág. 
858. 
 
 
 

17. A lesão abaixo é decorrente de acidente ofídico 
em área de mata no interior do Paraná e havia 
ocorrido aproximadamente há 4 horas da entrada 
do paciente no hospital. Não há sintomas 
sistêmicos, apenas dor intensa no local. Pelo 
aspecto da lesão, assinale a alternativa que 
sugere CORRETA e RESPECTIVAMENTE a 
ação da peçonha e o gênero do ofídeo. 

 

 

A) Ação proteolítica e coagulante, gênero Bothrops.  
B) Ação proteolítica e coagulante, gênero Crotalus. 
C) Ação miotóxica e coagulante, gênero Micrurus. 
D) Ação miotóxica e neurotóxica, gênero Crotalus. 
E) Ação proteolítica e neurotóxica, gênero Bothrops. 

 
Referência Bibliográfica : BRASIL. Ministério da Saúde. 
Fundação Nacional de Saúde. Manual de diagnóstico e 
tratamento de acidentes por animais peçonhentos.  2. 
ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 
 
 
 
18. Das doenças cutâneas abaixo, qual (is) está (ão) 

associada (s) a prurido ?: 
 
I. Xerose. 
II. Escabiose. 
III. Líquen plano. 
IV. Queimadura solar. 
V. Dermatite por fibra de vidro. 

 
 

A) Somente a I e II estão corretas. 
B) Todas as cinco doenças. 
C) Somente a I, II e IV estão corretas. 
D) Somente a I,II,III e IV estão corretas. 
E) Somente a I,II e III estão corretas. 

 
Referência bibliográfica: Lee Goldman, Dennis 
Ausiello. Cecil- Tratado de Medicina Interna. 22 edição. 
Rio de Janeiro:Elsevier, 2005.p. 2332. 
 
 
 

19. Em relação aos Transtornos do Humor é 
CORRETO afirmar: 

 
A) A distimia é uma depressão crônica, e 

normalmente de intensidade leve, cujos 
sintomas depressivos estão presentes por no 
mínimo dois anos.  

B) Na depressão atípica os sintomas 
depressivos são piores pela manhã, com 
forte componente de inquietação e 
inquietação. 

C) A ciclotimia caracteriza-se por uma oscilação 
do humor, onde há períodos depressivos e 
períodos de hipomania.  

D) O transtorno de humor diferentemente da 
esquizofrenia não apresenta sintomas 
psicóticos.  

E) A irritabilidade, a desinibição sexual e a 
pressão para falar não são sintomas dos 
transtornos do humor.  
 

Referência Bibliográfica: DALGALARONDO, P. 
Psicopatologia e semiologia dos transtornos 
mentais 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008, pág. 311-
312; 314-316. 

 
 

20. São drogas com ação antipseudomonas, 
EXCETO: 

 
A) Ceftazidina. 
B) Ciprofloxacino. 
C) Ertapenem. 
D) Piperacilina + tazobactam. 
E) Amicacina. 

 
Referência Bibliográfica: FOCACCIA, R.; Veronesi. 
Tratado de Infectologia . 3. ed. São Paulo: Atheneu, 
2005. pág. 977. 
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21. Paciente feminina, 70 anos, moradora de 
Curitiba, mantém dieta que contém 1500 mg de 
cálcio/dia e faz uso de Sinvastatina 20 mg/d, para 
dislipidemia, e Enalapril 20 mg/d, para tratamento 
de hipertensão. Sofreu queda e como 
consequência teve fratura em punho. Nega 
história de fraturas prévias. A densitometria 
óssea (DMO) mostrou T escore colo fêmur igual -
2,6 desvios padrões.  
 
Com relação à osteoporose, qual é a alternativa 
INCORRETA? 

 

A) Deve-se substituir sinvastatina e enalapril, 
por se tratar de drogas que pioram a perda 
óssea na pós-menopausa. 

B) A vitamina D deve ser reposta em pacientes 
acima de 65 anos de idade, na dose de 
800UI/d, para evitar deficiência e 
hiperparatireoidismo secundário. 

C) A reposição de cálcio e vitamina D junto com 
bisfosfonatos é uma boa alternativa 
terapêutica em pacientes com osteoporose 
pós-menopausa. 

D) Deve-se realizar DMO como rotina na 
população na pós-menopausa, com história 
familiar de osteoporose, e nas mulheres 
acima de 65 anos. 

E) O uso de glicocorticoide e ciclosporina, de 
modo crônico, exigem medidas preventivas 
para se evitar a osteoporose. 

 
Referência Bibliográfica:  GOLDMAN, Lee; 
AUSIELLO, Dennis. Cecil - Tratado de Medicina 
Interna . 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, pág. 
1804-1813. 

 
 

22. Qual é o diagnóstico mais provável para o caso 
abaixo?  

 

 
 

A) Doença renal em fase terminal. 
B) Doença de Graves. 
C) Anemia ferropriva. 
D) Pseudohiperparatireoidismo. 
E) Sarcoidose. 

 
Referência Bibliográfica:  GOLDMAN, Lee; 
AUSIELLO, Dennis. Cecil - Tratado de Medicina 
Interna . 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, pág. 
861. 

23. Qual das alternativas abaixo não  é considerada 
causa de demência potencialmente reversível? 

 
A) Demência na Doença de Hashimoto. 
B) Demência na diálise renal. 
C) Demência no hematoma subdural bilateral. 
D) Demência na sífilis. 
E) Demência frontotemporal. 

 
Referência bibliográfica:  FAUCI, A.S.; et al. (Eds). 
Harrison´s Principles of Internal Medicine . 17th 

Edition. New York: Mc Graw Hill, 2008, pág. 7985-
8027, 8009-8010.  
 

 
24. Sobre o edema agudo de pulmão são dadas as 

seguintes informações: 
 
I. O uso de nitroglicerina está contraindicada 

quando a pressão arterial sistólica estiver 
acima de 90 mmHg. 

II. O uso de diuréticos tiazídicos ou poupadores 
de potássio é preferível ao de diuréticos de 
alça. 

III. A ventilação com pressão positiva em vias 
aéreas é contraindicada por piorar a 
congestão pulmonar. 

IV. Digitálicos endovenosos é a droga de 
escolha no edema agudo de pulmão por 
insuficiência cardíaca diastólica.  
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) I e II são corretas. 
B) I, III e IV são corretas. 
C) Apenas I é correta. 
D) Apenas IV é correta. 
E) Não há alternativa correta. 

 
Referência Bibliográfica:  GOLDMAN, Lee; 
AUSIELLO, Dennis. Cecil - Tratado de Medicina 
Interna . 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
 
 

25. Todos estes distúrbios podem estar presentes na 
síndrome nefrítica aguda, EXCETO: 

 
A) Hematúria dismórfica. 
B) Redução da filtração glomerular. 
C) Hipertensão arterial. 
D) Edema. 
E) Proteinúria maior que 3 gramas/dia. 

 
Referência Bibliográfica:  FAUCI, A. S.; et al. (Eds). 
Harrison´s Principles of Internal Medicine . 17th 
Edition. New York: Mc Graw Hill, 2008, pág. 1785. 
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26. Em relação à toxoplasmose, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
A) A elevação dos títulos de anticorpos da classe 

IgG na corrente sanguínea é forte indicativo 
de recaída de coriorretinite por toxoplasmose, 
sendo um bom marcador para tratamento  
precoce dessa patologia. 

B) O perfil sorológico esperado para um caso de 
linfoadenite febril por toxoplasma é: IgG de 
alta avidez, IgM reagente e IgA reagente. 

C) Em uma gestante de 8 (oito) semanas com o 
seguinte perfil sorológico para toxoplasmose: 
IgG de alta avidez em altas titulações e IgM 
não reagente, deve-se considerar infecção 
recente e iniciar quimioprofilaxia com 
sulfadiazina + pirimetamina + ácido folínico. 

D) Ingerir carne crua ou mal passada é uma 
forma comum de transmissão da patologia em 
questão, pois esses alimentos podem conter 
cistos viáveis do Toxoplasma gondii e 
contaminar um indivíduo susceptível. 

E) Epidemiologicamente, cães e gatos são os 
animais responsáveis pela manutenção da 
toxoplasmose em nosso meio, pois eliminam 
o agente em forma de cistos para o meio 
ambiente através de suas fezes.  

 
Referência Bibliográfica: FOCACCIA, R. Veronesi : 
Tratado de Infectologia . 3. ed. São Paulo: Atheneu, 
2005, pág. 1633- 1639. 
 
 

27. Assinale FALSO  (F) ou VERDADEIRO (V) nas 
alternativas abaixo e marque a alternativa 
CORRETA. 

 
I. Alucinação visual é a percepção deformada 

de um objeto real e presente.  
II. O indivíduo que sente que seu intestino está 

secando, o seu fígado despedaçando e o seu 
cérebro encolhendo está apresentando 
alucinações cenestésicas.  

III.  Fabulação é a alteração do pensamento em 
que o indivíduo imagina uma situação 
desejada. 

IV. Não se pode dizer que há diferença entre 
ansiedade e angustia. 

V. A impossibilidade de um indivíduo entender 
uma metáfora ou um pensamento abstrato é 
uma alteração do pensamento que é 
chamado pensamento inibido. 
 

 

A) V, V, F, F, F 
B) F, V, F, F, F 
C) F, F, V, F, V 
D) V, F, V, V, V 
E) V, F, F, V, V 

 
 

Referência Bibliográfica: DALGALARONDO, P. 
Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais 2. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2008, pág 127- 128; 148; 166; 
197-198 . 
 
 
 
 
 
 
 

28. Qual das drogas abaixo tem efeito inibidor sobre 
o intestino delgado e cólon? 

 
A) Análogos da acetilcolina. 
B) Metoclorpramida. 
C) Neostigmina. 
D) Cisaprida. 
E) Secoverina. 

 

Referência Bibliográfica:  GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, 
Dennis. Cecil - Tratado de Medicina Interna . 22. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005, pág. 692. 
 

29. Um paciente submete-se a cirurgia bariátrica e 
apresenta, no pós-operatório, vômitos incoercíveis, 
confusão mental, amnésia anterógrada, nistagmo e 
ataxia. Qual das alternativas abaixo corresponde ao 
diagnóstico que deve ter tratamento de emergência? 

 
A) Síndrome de Wernicke-Korsakoff. 
B) Polineuropatia sensoriomotora. 
C) Síndrome do neurônio motor superior. 
D) Síndrome de Guillain-Barré. 
E) Síndrome miastênica. 
 

Referência Bibliográfica:  JUHASZ-POCSINE, K. et al. 
Neurologic complications of gastric bypass surgery for 
morbid obesity. Neurology,  ano 68, pág. 1843-1850, 2007. 
BACHESCHI, LA. ; FORTINI, I. In: NITRINI R, 
BACHESCHI, LA. (Eds.) A neurologia que todo o 
médico deve saber.  São Paulo, SP: Editora 
Atheneu, 2005; pág. 366. 
 
 
30. Um homem, 23 anos, com edema de tornozelo 

esquerdo, de início agudo, sem histórico de 
trauma, apresentou, 2 semanas antes, quadro de 
diarréia, com melhora após tratamento de 10 dias 
com antibiótico. Hemoglobina 14.1, leucócitos 
6.200, VHS 62mm, ácido úrico 7.8 mg/dl.  

 
Qual é o melhor diagnóstico para esse caso? 

 
A) Artrite reumatóide. 
B) Gota. 
C) Artrite séptica. 
D) Artrite reativa. 
E) Pseudogota. 

 
Referência Bibliográfica:  GOLDMAN, Lee; 
AUSIELLO, Dennis. Cecil - Tratado de Medicina 
Interna . 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, pág. 
1509. 

 
31. Quanto à estenose aórtica, é CORRETO afirmar: 

 
A) O sopro reduz em intensidade com a manobra do 

esforço isométrico. 
B) A dispneia e a insuficiência cardíaca 

habitualmente precedem a síncope. 
C) O uso de vasodilatadores retarda a progressão 

da doença. 
D) A moléstia reumática é responsável por 95% dos 

casos. 
E) A plastia percutânea por balão é o tratamento de 

escolha em pacientes sem outras morbidades, 
pois o índice de recidiva da estenose é bastante 
reduzido. 

 
Referência Bibliográfica:  GOLDMAN, Lee; 
AUSIELLO, Dennis. Cecil - Tratado de Medicina 
Interna . 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, pág. 
327. 
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32. Julgue as questões como VERDADEIRA  ou 
FALSA  em relação ao Dengue: 

 
I. Segundo a Organização Mundial da Saúde e 

o Ministério da Saúde do Brasil, um dos 
sinais precoces para definição de Febre do 
Dengue Hemorrágico é a observação entre o 
terceiro e oitavo dia após o início da febre de 
elevação do hematócrito em 20% em relação 
ao basal. 

II. A presença de gengivorragia e epistaxe, 
mesmo que leves, são parâmetros clínicos 
isolados de definição de caso clínico de 
Febre do Dengue Hemorrágico. 

III. A vacina da febre amarela é aplicada em 
larga escala visando-se imunidade cruzada 
para dengue, visto que ambos são arbovírus 
e transmitidos pelo mesmo vetor. 

IV. São características comumente encontradas 
no hemograma do Dengue Clássico: 
leucopenia com linfocitose relativa e 
plaquetopenia. 

 
Assinale o número de alternativas 
VERDADEIRAS  nesta questão: 

 
A) Uma. 
B) Duas. 
C) Três.  
D) Quatro. 
E) Todas as afirmativas são falsas. 

 
Referência Bibliográfica: BRASIL. Ministério da 
Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Diretoria 
Técnica de Gestão. Dengue : Diagnóstico e manejo 
clínico. Ministério da Saúde, Diretoria Técnica de 
Gestão. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde. 2005. 
 
 

33. Um paciente de 14 anos de idade ingeriu grande 
quantidade de comprimidos de aspirina. Qual o 
distúrbio ácido-básico esperado? 

 
A) Alcalose metabólica. 
B) Acidose metabólica hiperclorêmica pura ou 

associada à acidose respiratória. 
C) Alcalose respiratória pura ou associada à 

acidose metabólica com ânion gap 
aumentado. 

D) Alcalose respiratória associada à alcalose 
metabólica cloreto-responsiva. 

E) Acidose respiratória pura ou associada à 
alcalose metabólica hipoclorêmica. 

 
Referência Bibliográfica:  FAUCI, A. S.; et al. (Eds). 
Harrison´s Principles of Internal Medicine . 17th 
Edition. New York: Mc Graw Hill, 2008, pág. 291. 
 
 

34. Um paciente de 60 anos, masculino, com 
aumento de volume cervical há 3 meses, indolor, 
sem queixas de emagrecimento, taquicardia, 
tremor de extremidades, insônia, alteração 
gastrointestinal ou alteração psíquica, realizou 
uma ecografia que mostrou nódulo sólido-cístico 
de 2cm de diâmetro, hipoecoide, heterogêneo. 
Com relação a esse caso clínico, qual é o 
procedimento mais coerente? 

 
A) Realizar cintilografia de tireoide e se for 

nódulo hipocaptante afasta-se a possibilidade 
de câncer de tireóide. 

B) Nódulos tireoidianos com menos de 2 cm não 
são passíveis de punção. 

C) Nódulos que contêm cistos no seu interior 
são sempre benignos e merecem apenas 
observação anual com nova ecografia. 

D) Realizar punção aspirativa com agulha fina e 
aguardar o diagnóstico citopatológico. 

E) Realizar punção aspirativa e intervir com 
escleroterapia com etanol. 

 
Referência Bibliográfica:  GOLDMAN, Lee; 
AUSIELLO, Dennis. Cecil - Tratado de Medicina 
Interna . 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, 
pág.1617-1641. 
 
 

35. Um paciente apresentava tremor nas mãos de 10 
a 12 Hz fato considerado fisiológico por um 
clínico geral, o qual receitou um medicamento 
que exacerbou o tremor. Qual das substâncias 
abaixo deveria ter sido indicada para esse 
paciente? 

 
A) Agonista dopaminérgico. 
B) Agonista beta-adrenérgico. 
C) Xantina. 
D) Betabloqueador adrenérgico. 
E) Ácido valproico. 

 
Referência Bibliográfica:  BARBOSA, E. R. ; 
HADDAD, M. S.; GONÇALVES, M. R. R. In: NITRINI 
R. ; BACHESCHI, L. A. (eds.) A neurologia que todo 
o médico deve saber.  São Paulo, SP: Editora 
Atheneu, 2005, pág. 318-319. 
 
 

36. Um paciente masculino, 60 anos, IMC = 36,1 
kg/m², sem tratamento algum até o momento, 
procurou um médico para realizar exames de 
rotina. Após a realização dos exames solicitados, 
detectou-se, além da obesidade, edema de MMII 
++/IV e glicemia de jejum = 130 mg/dl. Alguns 
dias depois, ao repetir os exames, a taxa de 
glicemia de jejum foi de 145 mg/dl; creatinina 
1,5mg/dl; TGO,TGP e gamaGT com alterações 
muito leves; ecografia abdominal = esteatose 
hepática grau I.  
 
Qual o procedimento CORRETO para o paciente 
em questão? 

 
A) Solicitar teste de tolerância oral à glicose 

(TTOG) e se, pós-dextrosol, a glicemia for 
igual a 205 mg/dl, iniciar glitazona. 

B) Solicitar teste de tolerância oral à glicose 
(TTOG) e se, pós-dextrosol, a glicemia for 
igual a 205 mg/dl, iniciar dieta + atividade 
física + sulfoniluréia. 

C) Solicitar teste de tolerância oral à glicose 
(TTOG) e se, pós-dextrosol, a glicemia for 
igual a 205 mg/dl, iniciar acarbose + dieta + 
atividade física. 

D) Em decorrência de ser um paciente diabético, 
além da mudança de hábitos de vida, iniciar 
gliptina. 

E) Em decorrência de ser um paciente diabético, 
além das mudanças de hábitos de vida, 
iniciar insulina. 
 

Referência Bibliográfica:  GOLDMAN, Lee; 
AUSIELLO, Dennis. Cecil - Tratado de Medicina 
Interna . 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, pág. 
1658-1678. 
Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2009. 
ed. pág. 39-45. 
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37. Assinale (V) para as alternativas VERDADEIRAS  
e (F) para as FALSAS : 

 
I. Efavirenz é uma das drogas utilizadas no 

tratamento do HIV, e, atua inibindo a enzima 
integrase. 

II. A quimioprofilaxia pós-exposição sexual não 
é utilizada como rotina devido ao risco de 
dislipidemia e lipodistrofia provocada pelas 
drogas antirretrovirais. 

III. A profilaxia primária para histoplasmose em 
paciente com AIDS é feita com fluconazol 
usado diariamente nos pacientes com CD4 
menor que 100 cel/mm³. 

IV. A pravastatina e atorvastatina são drogas 
que podem ser usadas, com cautela, em 
pacientes com HIV em uso de antirretrovirais 
no tratamento de dislipidemias não 
responsivas à mudança de hábito alimentar e 
à atividade física. A sinvastatina deve ser 
evitada. 

 
Marque a alternativa que contenha a sequência 
CORRETA. 

 
A) F, F, F, F. 
B) V, F, F, F. 
C) V, V, V, F. 
D) F, F, V, V. 
E) F, F, F, V. 

 
 

Referência bibliográfica: TAVARES, W; MARINHO, 
L. A. C. Rotinas de diagnóstico e tratamento de 
doenças infecciosas e parasitárias . 2. ed. São 
Paulo: Atheneu, 2007. pág. 64. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância 
em Saúde. Programa Nacional de DST/Aids. 
Recomendações para terapia antirretroviral em 
adultos e adolescentes infectados pelo HIV 2008 . 
Brasília, 2008. 
 

 
38. Em pacientes com doença coronariana crônica é 

CORRETO afirmar: 
 
A) Deve-se ter como meta manter níveis de LDL 

menores que 160 mg/dL nessa população. 
B) Antiagregantes plaquetários, como a aspirina, 

devem ser utilizados em doses elevadas, 
acima de 500 mg por dia, para reduzir com 
mais vigor a agregação plaquetária. 

C) As estatinas, se forem usadas, não podem 
ser associadas à aspirina. 

D) O uso de beta-bloqueadores pode reduzir a 
sintomatologia e, se houver contra-indicação 
a eles, diltiazen ou verapamil podem ser 
empregados. 

E) A trimetazidina é um hipolipemiante que pode 
ser utilizado caso haja intolerância à estatina. 

 
Referência Bibliográfica:  Goldman, Lee; Ausiello, 
Dennis; Cecil - Tratado de Medicina Interna . 22 ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
 

 
39. A radiografia de um homem, 73 anos, com dor e 

edema no joelho esquerdo, de trauma, mostra 
diminuição do espaço articular medial e lateral do 
joelho, com linear depósito de cálcio ao longo da 
linha do espaço articular. Qual é a causa de sua 
artrite aguda? 

 
 
 

A) Necrose avascular. 
B) Bursite anserina. 
C) Pseudogota. 
D) Gota. 
E) Ruptura do menisco medial. 

 
Referência Bibliográfica: Goldman, Lee; Ausiello, 
Dennis; Cecil - Tratado de Medicina Interna . 22 ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
 
 

40. Um paciente com sódio sérico menor que 
130mEq/litro apresenta osmolaridade plasmática 
baixa, volume do espaço extracelular diminuído e 
concentração de sódio urinário maior que 
20mEq/litro. A condição clínica associada é: 

 
A) Cirrose hepática. 
B) Síndrome de secreção inapropriada de 

hormônio antidiurético (SIADH). 
C) Uso excessivo de diurético. 
D) Perda extrarrenal de sódio. 
E) Hiperglicemia. 

 
Referência Bibliográfica:  FAUCI, A. S.; (Eds). 
Harrison´s Principles of Internal Medicine . 17th 
Edition. New York: Mc Graw Hill, 2008, pág. 278 
 

 
41. Todas as afirmativas abaixo estão corretas, 

EXCETO: 
 

A) A diferença na síntese de DNA, RNA e 
proteínas leva a um crescimento 
desequilibrado da célula e a uma divisão 
celular prejudicada. Há uma assincronia 
nucleocitoplasmática no desenvolvimento 
celular. 

B) A maioria das células megaloblásticas não 
estão em repouso, em contraste com a 
população normal de células, pois estão 
engajadas numa tentativa de duplicar seu 
DNA, com parada na fase S e em menor 
nível nas outras fases do ciclo celular. 

C) A maioria das células megaloblásticas tem 
valores de DNA entre 2N e 4N devido ao 
atraso da divisão celular.  

D) O aumento do conteúdo de DNA nas células 
megaloblásticas se expressa 
morfologicamente como um núcleo maior e 
imaturo, com cromatina finamente granular. 

E) A falta de vitamina B12 e/ou folatos resulta 
no quadro bioquímico comum de um defeito 
na síntese do RNA, enquanto as alterações 
são mínimas na síntese de DNA e proteínas. 

 
Referência Bibliográfica: Goldman, Lee; Ausiello, 
Dennis. Cecil - Tratado de Medicina Interna . 22 ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

 
 

42. Quanto ao comprometimento combinado dos 
tratos piramidais e funículos posteriores da 
medula espinhal, é INCORRETO afirmar: 

 
A) Causada por carência de vitamina B12. 
B) Pode ser causada pelo HIV. 
C) Pode apresentar sinal de Babinski. 
D) Pode apresentar fasciculações. 
E) Pode apresentar o sinal de Romberg. 

 
Referência Bibliográfica: NITRINI R. In: NITRINI R,  
BACHESCHI, L.A (Eds.) A neurologia que todo o 
médico deve saber . São Paulo, SP: Editora Atheneu, 
2005; pág.74. 
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43. Qual das seguintes afirmações é VERDADEIRA  
quanto ao tratamento da hipertensão? 

 
A) Os beta bloqueadores têm ação 

especialmente adequada em pacientes 
idosos e são contra indicados na insuficiência 
cardíaca. 

B) Os inibidores da enzima conversora da 
angiotensina têm como principal efeito 
colateral o edema de membros inferiores, 
não podendo ser utilizados por diabéticos. 

C) Os diuréticos tiazidicos não podem ser 
associados com bloqueadores dos 
receptores da angiotensina, devido ao risco 
de hipocalemia. 

D) A perda de peso atua reduzindo níveis 
lipídicos e oferece benefício cardiovascular, 
mas não diminui níveis de pressão arterial. 

E) O uso de IECA pode ser realizado em 
hipertensos com insuficiência cardíaca (IC) e 
propicia aumento de sobrevida na 
insuficiência cardíaca sistólica. 

 
Referência Bibliográfica: Goldman, Lee; Ausiello, 
Dennis; Cecil - Tratado de Medicina Interna . 22 ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

 
 

44. Com relação aos transtornos de personalidade, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Temperamento é o conjunto de 

caracterísiticas psicofisiológicas e 
psicológicas inatas de um indivíduo, 
determinadas por fatores genéticos. 

B) Os transtornos de personalidade geralmente 
surgem no adulto jovem. 

C) São características do transtorno de 
personalidade: esquizoide, desconfiança e 
rancor. 

D) O grupo C dos transtornos de personalidade 
também pode ser ansiedade e/ou controle.   

E) O transtorno de personalidade histriônica tem 
como característica a sensação constante de 
vazio.  

 
Referência Bibliográfica: DALGALARRONDO, P. 

Psicopatologia e semiologia dos transtornos 
mentais. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008, pág. 258; 
268-269; 272-273. 

 
 
 
 
 
 
 

45. Um paciente com AIDS sem terapia antirretroviral 
há 1 ano apresenta cefaleia e febre há 3 
semanas. Tomografia de craneo é normal e o 
líquor apresenta os seguintes achados:  
 
Células: 85 cels.  
Linfomononucleares 80% 
Polimorfonucleares 20% 
Proteínas: 110 mg/dl 
Glicose: 20 mg/dl 
Tinta da china: positivo 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
 

 
 

             Tintura da China: Positiva 
 

A) Iniciar tratamento com sulfadiazina + 
pirimetamina + ácido folínico para 
neurotoxoplasmose. 

B) Iniciar itraconazol para neurocriptococose. 
C) Iniciar fluconazol para neurocriptococose. 
D) Iniciar clindamicina + pirimetamina + ácido 

folínico para neurotoxoplasmose. 
E) Iniciar ganciclovir para meningite por 

citomegalovírus. 
 

Referência Bibliográfica: FOCACCIA; R. Veronesi : 
Tratado de Infectologia . 3. ed. São Paulo: Atheneu, 
2005. 
 
 

46. Uma paciente com prolactina de 80 ng/ml, 
assintomática, com RNM de hipófise = ausência 
de tumor, Foi tratada por 1 ano com 
Bromocriptina com bom controle, normalizando 
os níveis de prolactina. Ao se suspender a droga, 
houve o aumento das taxas de hormônio. A 
paciente permaneceu assintomática e a nova 
RNM normal. Com relação ao caso, qual é a 
alternativa FALSA ? 

 
A) Pode se tratar de uso de antidepressivo 

tricíclico. 
B) Pode tratar-se de hipotireoidismo primário. 
C) Pode tratar-se de macroprolactinemia. 
D) Pode tratar-se de uso de anticoncepcional. 
E) Pode tratar-se de uso de agonistas 

dopaminérgicos. 
 

Referência Bibliográfica: Goldman, Lee;  Ausiello, 
Dennis, Cecil  - Tratado de Medicina Interna . 22 ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.p.1597-1601. 
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47. Todas as afirmativas abaixo estão corretas, 
EXCETO: 

 
A) A fibrina, âncora do coágulo, é formada a 

partir do fibrinogênio pela ação de uma 
potente protease chamada trombina. 

B) A trombina é originada de sua forma 
plasmática inativa (zimogênio), a 
protrombina, pela ação do Fator Xa e de seu 
cofator Fator Va.  

C) O Fator X pode ser ativado via Fator Tissular 
(Extrínseca) ou pela via intrínseca, pelo que 
se conhece como sistema de contato que 
envolve uma série de reações que se iniciam 
com o Fator XII - cininogênio de alto peso 
molecular e Précalicreina. 

D) O Fator XIIa ativa o Fator XI e o Fator XIa 
ativa o Fator IX. O complexo Fator IXa / VIIIa 
ativa o Fator X, o que leva à sequência final 
da  coagulação. 

E) A fase final do mecanismo da coagulação 
consiste na estabilização da fibrina pelo Fator 
XI ativado. 

 
Referência Bibliográfica: Goldman, Lee; Ausiello, 
Deniss; Cecil - Tratado de Medicina Interna . 22 ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
 

 
48. Leia as afirmativas e assinale a alternativa 

CORRETA.  
 

I. Na distraibilidade há uma intensa concentração 
ativa da atenção do indivíduo em determinados 
conteúdos ou objetos, com inibição de todo o 
restante ao seu redor.  

II. A atenção seletiva está relacionada com 
processos que permitem ou facilitam a seleção 
de informações importantes ao indivíduo e o seu 
processamento cognitivo. 

III. Atenção sustentada é a capacidade de o 
indivíduo manter a atenção ao longo do tempo. 
 
A) Somente a alternativa I está correta. 
B) Somente a alternativa II está correta. 
C) Somente a alternativa III está correta. 
D) As alternativas I e II estão corretas. 
E) As alternativas II e III estão corretas. 

 
Referência Bibliográfica: DALGALARRONDO, P. 
Psicopatologia e semiologia dos transtornos 
mentais. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008, pág. 103-
106. 
 
 

49. Uma mulher, 37 anos, com passado de uso de 
prednisona e ciclofosfamida para nefrite lúpica, 
mostrada por biópsia renal, teve a medicação 
interrompida há 2 anos e tratamento 
descontinuado devido a sua boa saúde. 
Entretanto, durante algumas semanas, notou mal 
estar geral, febre baixa, poliartralgias.  Qual dos 
seguintes  exames poderá ser usado como 
marcador de doença aguda ativa? 

A) ANTI-DNA. 
B) ANTI-SM. 
C) ANTI-SSA. 
D) ANTI-RNP. 
E) FAN. 

 
Referência Bibliográfica: Goldman, Lee; Ausiello, 
Dennis;  Cecil - Tratado de Medicina Interna . 22 ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
 

 
50. Quanto à epilepsia do lobo temporal, é 

INCORRETO afirmar: 
 
A) É comum apresentar-se com crises parciais 

complexas. 
B) Não é comum em adultos. 
C) Pode ter generalização secundária. 
D) É frequente a presença de aura com 

sensações viscerais. 
E) É comum a presença de automatismos oro-

alimentares. 
 

Referências Bibliográficas  BAZIL, C.W. ; PEDLEY, 
T.A. Epilepsy. In: ROWLAND, L.P. ; PEDLEY, T.A. 
(Eds). Merritt’s Neurology . 12. ed. New York: 
Lippoincorr Willims and Wilkins, 2010, pág. 930. 
YACUBIAN E.M.T. In: NITRINI, R., BACHESCHI, L.A. 
(Eds.). A neurologia que todo o médico deve saber . 
São Paulo, SP: Editora Atheneu, 2005; pág. 245-246. 
 
 

 
 
 

 
 

 


