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1. Paciente feminina, 35 anos, há 3 anos com poliartrite 
simétrica em interfalangeanas proximais, metacar-
pofalageanas, punhos, cotovelos e tornozelos com ri-
gidez matinal superior a 1 hora. Alívio com uso de 
prednisona. Atualmente não está fazendo tratamento. 
É hipertensa e está em uso de enalapril 20 mg 12/12 
horas. Gesta 2, para 2, aborto zero, usa DIU como 
método contraceptivo. Pai teve infarto fulminante aos 
50 anos. Nega etilismo, tabagismo e uso de drogas 
ilícitas. Ao exame físico PA = 140/90mmHg, FC = 
72bpm, peso = 60Kg e altura = 160cm, exame osteo-
articular com artrite em 2a e 3a interfalangeanas pro-

ximais a esquerda  e 1a, 2a e 4a  a direita, 2a e 3a meta-
carpofalageanas bilateral, punhos bilateral e tornoze-
los bilateral e “squeeze test” positivo em tarso. 

 
Resumidamente traz VHS e PCR normais, sorologias 
para hepatites B e hepatite C negativas, fator reuma-
tóide, anti-CCP e FAN negativos, LDL colesterol = 120 
mg/dL, radiografia de mãos com osteopenia peri-
articular em interfalangeanas proximais, metacarpo-
flangeanas e ossos do carpo, sem erosões e radiogra-
fia de tórax normal. Segundo as recomendações da 
Sociedade Brasileira de Reumatologia, assinale a  
alternativa CORRETA. 

 
A) A principal hipótese diagnóstica é artrite reumatói-

de. Apesar de ocorrer alívio com uso de predniso-
na, este medicamento não deve ser iniciado devi-
do aos efeitos colaterais, tais como hipertensão 
arterial, diabetes, glaucoma e osteoporose. 

B) A principal hipótese diagnóstica é artrite reumatói-
de. Uma vez que a paciente está muito sintomáti-
ca, o uso de prednisona na dose de 40 mg está 
indicado, associado ao metotrexato. 

C) A principal hipótese diagnóstica é fibromialgia, 
pois a paciente tem poliartralgia difusa. Entretanto 
apresenta VHS e PCR normais, além de fator 
reumatóide, anti CCP e FAN negativos. Deve ser 
iniciado fluoxetina na dose de 40 mg/dia. 

D) Não é necessário intervir sobre o LDL colesterol, 
pois o alvo para esta paciente é um LDL colesterol 
< 130 mg/d. 

E) A principal hipótese diagnóstica é artrite reumatói-
de. Neste caso deve ser iniciado metotexato na 
dose de 10 a 15 mg uma vez por semana. 

 
2. Em relação ao tratamento da asma, assinale a alter-

nativa CORRETA. 
 

A) A dessensibilizacao ou imunoterapia com extratos 
de alergênicos suspeitos é a intervenção mais efi-
caz para o tratamento da asma, pois atua de ma-
neira profilática. 

B) O principal efeito colateral dos fármacos de alívio 
rápido é o tremor. Estes fármacos têm ação relati-
vamente longa (8 a 12 horas). 

C) A teofilina é uma metilxantina. Ela apresenta po-
tencia broncodilatadora intermediaria e ação anti-
inflamatória notória. 

D) São fármacos para alivio rápido: catecolaminas, 
resorcinóis e saligelinas. 

E) Os agentes anticolinérgicos devem ser evitados 
em pacientes cardiopatas e apresentam início de 
ação lento (60 a 90 minutos). 

 
3. Homem de 32 anos, portador de Hepatite C Crônica, 

genótipo 1a, carga viral 680.000UI/mL (coletado este 
mês), busca atendimento médico para orientações 
sobre o tratamento de sua doença. Nesta consulta 
traz biópsia hepática (realizada também este mês): 
Biópsia hepática: 18 espaços-porta; METAVIR A2F2 
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14 DE DEZEMBRO DE 2013 
 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA COM  
PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA 

                

 
Duração total da prova: 3 horas 

 

 
O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 

NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER 
RASURAS. 

 

 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO 
PARANÁ 

 
Processo Seletivo – Edital n. 06/2013. 

 

1. Verifique se a prova está completa de acordo com as 
orientações dos fiscais. 
2. A compreensão e a interpretação das questões consti-
tuem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais 
não poderão interferir. 
3. Preenchimento do cartão-resposta Prova Objetiva: 
- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço        correspondente, 
conforme o modelo:  
- Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta       
azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora 
anulará a questão. 
4. Assinar o cartão-resposta da Prova Objetiva. 
 

 

CÓDIGO DE PROVA   
300 
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Sabendo que o paciente não possui nenhuma outra 
comorbidade ou coinfecção e nunca realizou qualquer 
forma de tratamento para sua doença, leia as asserti-
vas a seguir e assinale a alternativa CORRETA: 

 
I. O paciente apenas terá indicação de tratamento 

se possuir transaminases elevadas (uma vez e 
meia o limite superior da normalidade), pois sua 
biópsia hepática revela mínima fibrose. 

II. O tratamento preconizado para este paciente se-
gundo o Ministério da Saúde do Brasil, através do 
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para 
Hepatite Viral C e Coinfecções, é a associação de 
Ribavirina, Telaprevir e Alfapeguinterferona por 48 
semanas consecutivas. 

III. Poderemos dizer que o paciente apresenta Res-
posta Virológica Rápida se apresentar HCV-RNA 
quantitativo (carga viral) indetectável (abaixo do 
limite inferior de detecção) na 4ª semana de tra-
tamento. 

 
A) Apenas I e III estão corretas. 
B) Apenas a II está correta. 
C) Apenas I e II estão corretas. 
D) Apenas II e III estão corretas. 
E) Apenas a III está correta. 
 

4. Qual é o agente mais comum da larva migrans? 
 
A) Ancilostoma braziliensis. 
B) Uncinaria stenocephala. 
C) Mycobacterium marinum. 
D) Ancilostoma canynum. 
E) Candida albicans. 

 
5. Homem, 70 anos, previamente hígido, vem em con-

sulta médica devido a quadro de dor em região dorsal, 
lombar e de costelas, iníciada há cerca de 6 meses 
sem alívio com analgésicos comuns e piora com mo-
vimentação. Nega tabagismo, etilismo e uso de dro-
gas ilícitas. Ao exame físico apresenta cifose dorsal. 
Traz VHS = 120 mm na primeira hora, radiografia de 
coluna evidenciando acunhamento em T8, T10, T11 e 
L2 compatível com fraturas e a seguinte densitometria 
óssea: 

 
Sítio BMD (g/cm2) T-score Z-score 
L1-L4 0,625 - 4,8 - 2,5 
colo 0,268 - 5,2 - 3,4 

fêmur total 0,247 - 5,7 - 4,2 

 
Em relação a este caso clínico, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
A) A principal hipótese diagnóstica é osteoporose 

senil, pois o paciente apresenta T-score inferior a 
-2,5. As fraturas vertebrais são consequência des-
ta grave doença. Desta forma, não são necessá-
rios exames adicionais e o tratamento deve ser 
iniciado o mais breve possível. 

B) A presença de dor em coluna vertebral associada 
a VHS elevado, fraturas vertebrais e osteoporose 
generalizada com Z-score baixo sugere osteopo-
rose secundária. Mieloma múltiplo é a principal hi-
pótese diagnóstica. 

C) Em um senhor de 70 anos, os valores do Z-score 
não são importantes. O Z-score refere-se a uma 
comparação do paciente com a população da 
mesma idade e é utilizado para o diagnóstico de 
baixa densidade mineral óssea em crianças e  
jovens. 

D) Neste paciente, idoso, que apresenta dor óssea e 
VHS elevado a principal hipótese diagnóstica é 
polimialgia reumática. A osteoporose é uma co-
morbidade comum nesta idade. 

E) A presença de osteoporose em si justifica a dor 
óssea, independente da presença de fraturas ver-
tebrais. 

 
6. São efeitos colaterais possíveis das medicações utili-

zadas no tratamento do Diabetes 2:  
 

A) Glinidas = diarreia e meteorismo. 
B) Biguanidas = hipoglicemia e ganho de peso. 
C) Sulfonilureias = acidose lática e perda de peso. 
D) Bloqueadores da alfa-glucosidade = meteorismo e 

flatulência. 
E) Tiazolinedinonas = hipoglicemia e perda de peso. 

 

7. Mulher de 52 anos, portadora de Cirrose Hepática por 
Hepatite Autoimune, Child-Pugh B8, MELD 14 pontos, 
busca atendimento ambulatorial devido a aumento do 
volume abdominal e edema de membros inferiores 
iniciados há 2 meses. Nega febre, tosse, disúria ou al-
teração do ciclo sono-vigília. Possui hábito intestinal 
regular e evacua 3 vezes ao dia, fezes pastosas, sem 
sangue, muco ou pus. Atualmente está em uso ape-
nas de azatioprina 50mg/dia e prednisona 10mg/dia. A 
paciente nega alergia medicamentosa ou qualquer ou-
tra comorbidade ou descompensação prévia de sua 
hepatopatia. 

 

Seus dados vitais na consulta eram: 
 

PA: 100/60mmHg  FC: 112bpm FR:  20ipm   
Taxilar: 96% (ar ambiente) 

 

Em seu exame físico observavam-se aranhas vascu-
lares em tórax anterior, eritema palmar e abdome glo-
boso (ascítico), ruídos hidroaéreos presentes, flácido, 
indolor e espaço de traube ocupado. Seus membros 
inferiores apresentavam edema simétrico de ++/IV. 
Nesta consulta, a paciente trazia também os seguin-
tes exames complementares: 
Endoscopia Digestiva Alta: presença de 3 cordões va-
ricosos, tortuosos, azulados, de médio calibre em ter-
ço inferior de esôfago 
Sódio na urina de 24 horas: 10mmol ao dia (2400mL 
de urina em 24 horas) 
Creatinina (sérica): 0,5mg/Dl 
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I. O líquido ascítico desta paciente deve ser puncio-
nado e se o valor do GASA (gradiente de albumi-
na sero-acítico) vier de 0,8 estaremos frente a 
uma ascite relacionada à hipertensão portal. 

II. O sódio na urina de 24 horas desta paciente está 
baixo e o tratamento da ascite secundária a hiper-
tensão portal deverá ser feito com dieta hipossó-
dica e diureticoterapia. 

III. A paciente possui indicação de profilaxia primária 
de sangramento varicoso com Pantoprazol 40mg 
de 12/12 horas. 

 

A) Apenas I e III estão corretas. 
B) Apenas a III está correta. 
C) Apenas a II está correta. 
D) Apenas I e II estão corretas. 
E) Apenas II e III estão corretas. 

 

8. Em relação à pneumonia comunitária, assinale a al-
ternativa CORRETA. 

 
A) Segundo a American Thoracic Society, a relação 

Pao2/Fio2 < 250 e o envolvimento multilobar são 
critérios maiores para definição de pneumonia 
grave. 

B) O teste de antígeno urinário positivo para Legio-
nella define o diagnostico etiológico, não sendo 
necessário o isolamento do patógeno em sangue 
ou líquido pleural. 

C) Para que o critério “Confusão Mental” seja consi-
derado positivo no CURB-65, o paciente deve 
apresentar escore de coma de Glasgow menor 
que 13. 

D) A bactéria Haemophilus influenzae já se tornou o 
principal agente etiológico de pneumonia comuni-
tária na cidade de Curitiba, superando o Strepto-
coccus pneumoniae. 

E) Caso o paciente apresente sinais clínicos de 
broncoaspiração, um antimicrobiano com ação em 
germes anaeróbios deve ser iniciado. Neste caso, 
a melhor opção é o metronidazol. 

 

9. Paciente  masculino,  34 anos.  Admitido no pronto 
atendimento após quadro de diarreia há cerca de 10 
dias, já melhorada. No momento, com queixa de fra-
queza progressiva, com predomínio em membros infe-
riores, com início há cerca de dois dias. Sem perda de 
sensibilidade. Ao exame físico, apresentava força 
grau III em membros inferiores e IV em membros su-
periores e diminuição de reflexos profundos em mem-
bros inferiores. Laboratório mostrava hemograma 
normal e líquor com hiperproteinorraquia (200mg/dL), 
com celularidade normal e Pandy +.  

 

Sobre a Síndrome de Guillain-Barrè, assinale a alter-
nativa CORRETA.  

 

A) Esta condição clínica é mais frequente em mulhe-
res e crianças.  

B) Nervos cranianos não são afetados nesta condi-
ção.  

C) Hospitalização é infrequente e menos de 2% dos 
pacientes requerem ventilação mecânica.  

D) Dor não é uma apresentação frequente nesta  
síndrome.  

E) Envolvimento autonômico é comum, mesmo em 
apresentações leves.  
 

10. Você atende uma paciente de 45 anos com quadro de 
dispneia progressiva e dor torácica. Durante o exame 
físico, você nota os seguintes achados: ictus cordis vi-
sível no quinto espaço intercostal esquerdo e na linha 
hemiclavicular média e presença de duplo pico sistóli-
co na palpação do pulso braquial. Na ausculta cardía-
ca, ocorre desdobramento da segunda bulha durante 
a expiração e presença de quarta bulha. Nota-se so-
pro sistólico +++/VI, mais audível no quarto espaço in-
tercostal esquerdo, irradiado para ápice cardíaco. Na 
pesquisa de manobras semiológicas, nota-se aumento 
do sopro durante a posição de pé, em relação com o 
agachamento. Sobre esses achados, marque a alter-
nativa CORRETA.  

 

A) Durante a fase de “strain” da manobra de Valsalva 
ocorrera aumento da intensidade do sopro. 

B) A presença de sopro mais audível no quarto  
espaço caracteriza o fenômeno de Gallavardin. 

C) A alteração da segunda bulha caracteriza seu 
desdobramento ampliado. 

D) O pulso com duplo pico sistólico caracteriza pulso 
“parvus et tardus”. 

E) A presença de quarta bulha e desdobramento da 
segunda bulha caracterizam ritmo de galope. 

 

11. Paciente feminina, 32 anos, professora. Refere que 
desde os 22 anos tem crises ocasionais de cefaleia, 
tipo latejante, habitualmente em região lateral direita 
da cabeça, com duração de 4-72h e com sintomas 
associados (fotofobia, náuseas e vômitos). Refere que 
as dores pioram no período menstrual e que a mãe e 
a irmã têm quadro semelhante. Procura auxílio em 
consulta no ambulatório de Clínica Médica, pois vem 
observando que as crises estão ficando mais frequen-
tes, chegando a precisar de medicação até três vezes 
por semana. Traz tomografia de crânio realizada em 
sua última visita à emergência, com laudo normal.  

 
Para profilaxia das crises de migrânea desta paciente, 
podemos utilizar CORRETAMENTE:  
 
A) Amitriptilina / Atenolol / Sumatriptano  
B) Topiramato / Amitriptilina / Naratriptano 
C) Amitriptilina / Atenolol / Naratriptano 
D) Topiramato / Nortriptilina / Propranolol 
E) Amitriptilina / Propranolol / Ergotamina 

 

12. Você atende na unidade básica de saúde um paciente 
de 54 anos, diabético, com albuminúria de 
850mg/grama de creatinina em amostra isolada de 
urina, uma creatinina de 3.5mg/dL (o que indica uma 
taxa de filtração glomerular estimada pela equação 
CKD-EPI de 19mL/min), após duas avaliações anteri-
ores nos três últimos meses com creatininas de 3.6 e 
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3.4mg/dL e um ultrassom com rins de tamanho normal 
e ecogenicidade aumentada. Podemos afirmar que 
este paciente tem o diagnóstico de: 

 

A) doença renal crônica no estágio 4. 
B) insuficiência renal aguda. 
C) doença renal crônica  estágio 3. 
D) doença renal crônica  estágio 5 
E) doença renal crônica  estágio 2 

 

13. Paciente de 78 anos, interna com quadro de dispneia 
ao repouso e ortopneia. Refere que há duas semanas 
vem progressivamente diminuindo suas atividades por 
cansaço e falta de ar. Nega tosse. Hipertensa há 15 
anos em uso de losartana 50 mg/dia e hidroclorotiazi-
da 25 mg/dia. Nega diabetes ou dislipidemia. Ex-
tabagista, fumou 15 cigarros de papel por 15 anos e 
parou faz 40 anos. Ao exame físico PA: 164/96 
mmHg. FC: 98 bpm.  FR: 24 ipm. 
Demonstra dificuldade respiratória com discreta tira-
gem intercostal bilateral com ausculta pulmonar de-
monstrando sibilos esparsos com estertores bilaterais 
em bases. Também apresenta bulhas cardíacas em 
2T e sopro mesossistólico grau 2 em foco aórtico, que 
não aumenta com qualquer manobra ou posição. Sem 
edema de MMII. 

 

Com relação ao quadro clínico descrito, assinale a 
conduta CORRETA. 

 

A) O quadro clínico é mais compatível com doença 
pulmonar obstrutiva crônica e a causa mais pro-
vável da descompensação é uma infecção viral. 

B) O quadro clínico é mais compatível com insufici-
ência cardíaca descompensada por estenose aór-
tica grave. 

C) O quadro clínico é mais compatível com insufici-
ência cardíaca descompensada e a causa mais 
provável é hipertensão descontrolada. 

D) O quadro clínico é mais compatível com trom-
boembolismo pulmonar e a causa mais provável é 
o histórico de tabagismo. 

E) O quadro clínico é mais compatível com doença 
pulmonar obstrutiva crônica e causa mais prová-
vel de descompensação é a hipertensão descon-
trolada. 

 

14. Paciente masculino, 58 anos, com história prévia de 
hipertensão não controlada (tratamento irregular), dis-
lipidemia, obesidade e tabagismo de alta carga. Trazi-
do à emergência pelo SAMU (Serviço de Atendimento 
Médico de Urgência) por quadro de hemiparesia direi-
ta e afasia com início há menos de 45 minutos. Após 
avaliar o paciente, você faz diagnóstico de acidente 
vascular encefálico, solicita tomografia de crânio, la-
boratório e avaliação da neurologia. Tomografia não 
mostra sinais de sangramento e o laboratório não 
possui alterações que justifiquem o quadro. Você e o 
neurologista cogitam trombólise para o paciente. Den-
tre as condições a seguir, qual contraindicaria o pro-
cedimento? 

A) Idade maior ou igual a 18 anos. 
B) Tomografia sem hemorragia. 
C) Tomografia com edema em menos de 1/3 do terri-

tório da artéria cerebral média. 
D) Infarto miocárdico recente. 
E) Pressão arterial de 170x105mmHg no momento 

da trombólise. 
 

15. Paciente com diagnóstico de câncer de pulmão, com 
linfadenopatia hilar e mediastinal, emagrecido, apre-
senta subitamente edema generalizado. No parcial de 
urina apresenta proteinúria ++++ e proteinúria de 24 
horas = 5g, sem sinais de hematúria. A função renal 
está preservada (TFG estimada de 90mL/min). Apre-
senta albumina sérica de 2.2mg/L e colesterol total de 
300mg/dL. A biópsia renal mostra espessamento de 
membrana basal glomerular e depósitos de imunoglo-
bulina e complemento à imunofluorescência. Este ca-
so de síndrome Nefrótica provavelmente se relaciona 
à: 

 

A) glomerulonefrite membranosa. 
B) glomerulonefrite pós-estreptocócica. 
C) nefropatia diabética. 
D) necrose tubular aguda. 
E) glomeruloesclerose segmentar e focal. 

 

16. Feminina, 40 anos, admitida por astenia, mialgia leve 
e transtorno depressivo prévio. Traz exames feitos re-
centemente que mostram: anemia leve, hipocalcemia, 
hiperfosfatemia, paratormônio baixo, vitamina D em 
níveis normais, hormônio tireotrófico levemente au-
mentado, com T4 livre normal.  

 
O diagnóstico mais provável para esta paciente é:  

 

A) Hipertireoidismo primário. 
B) Hipoparatireoidismo primário. 
C) Hiperparatireoidismo primário. 
D) Hipermagnesemia.  
E) Insuficiência relativa de vitamina D. 

 

17. “A depressão é uma condição médica comum em 
cuidados primários, tendo em geral uma evolução 
crônica. (...) Os pacientes depressivos apresentam 
maior utilização de serviços de saúde.” (DUNCAN, B. 
et al. Medicina ambulatorial. Cap. 88, p. 874-5).  

 
Sobre o tema depressão, assinale a alternativa  
CORRETA. 

 

A) Pelo amplo conhecimento no meio médico, a de-
pressão é habitualmente diagnosticada correta-
mente.  

B) Em pacientes com infarto recente não observa-
mos grande prevalência de transtorno depressivo.  

C) Somente quando não tratada a depressão tende a 
recorrer. 

D) Os sintomas depressivos habitualmente não com-
prometem o funcionamento social do indivíduo. 
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E) Aproximadamente 80% dos indivíduos que rece-
bem tratamento por episódio depressivo terão ou-
tro ao longo da vida.   
 

18. Paciente de 75 anos é levado à sala de emergência 
decorrente de dor torácica anginosa, associada a dis-
pneia e palpitações. Apresenta antecedente de aci-
dente vascular cerebral há 6 meses. Sua pressão ar-
terial é 140x90 mmHg, frequência cardíaca de 210 
spm e a saturação de 94% em ar ambiente. Em seu 
exame físico detectam-se crepitantes em ambas as 
bases pulmonares. Após a obtenção de um acesso 
venoso periférico e monitorização, nota-se taquicardia 
com complexos QRS estreitos, regulares e ausência 
de ondas P, caracterizando uma taquicardia supra-
ventricular. A conduta CORRETA para o atendimento 
desse paciente é: 

 

A) manobra vagal, preferencialmente massagem do 
seio carotídeo pela sua maior eficácia. 

B) manobra vagal, preferencialmente manobra de 
Valsalva pelo antecedente de doença cerebrovas-
cular. 

C) cardioversão elétrica sincronizada após sedação.  
D) adenosina 6 mg endovenosa rapidamente, se não 

houver contraindicação. 
E) desfibrilação com 100 J, após sedação. 

 

19. Um paciente admitido por sepsis de foco urinário é 
avaliado na enfermaria de clínica médica 10 horas 
após a admissão. Havia recebido a primeira dose de 
ceftriaxona e recebeu somente a infusão de 500 mL 
de soro fisiológico durante a internação. Qual(is) os 
parâmetros que devem ser considerados no momento 
da avaliação e após o seguimento do paciente que 
são recomendados para a estratificação do risco ou 
da injúria renal aguda através dos consensos atuais 
de AKIN e RIFLE? 

 

A) Ureia e creatinina. 
B) Cistatina C. 
C) Ureia e clearance de creatinina. 
D) Creatinina e volume urinário em ml/kg/hora. 
E) Creatinina e taxa de filtração glomerular estimada. 

 

20. Paciente de 50 anos, admitido há 24 horas na enfer-
maria para investigação de dor torácica após passar 
pela Unidade de Dor Torácica. Apresenta retorno da 
dor anginosa, dados vitais estáveis e conforme pres-
crição médica recebe 5 mg de isossorbida sublingual. 
Evolui com quadro de hipotensão arterial importante.  
 
Sobre esse quadro clínico, é CORRETO afirmar que: 

 

A) a instabilidade clínica deve ser tratada com 1 mg 
de adrenalina endovenosa rapidamente, repetin-
do-se infusões conforme necessidade. 

B) interações medicamentações não devem ser con-
sideradas no diagnóstico diferencial do quadro 
devido ao tempo de internamento. 

C) devido à necessidade do alívio rápido da dor torá-
cica, a administração de nitrato precede a realiza-
ção de eletrocardiograma, como foi feito nesse 
caso. 

D) a utilização de outras apresentações de nitrato, 
como adesivos ou de liberação lenta, seria mais 
adequada. 

E) no diagnóstico diferencial do quadro de instabili-
dade, deve ser pensado infarto de parede inferior. 

 

21. Você trabalha em uma Unidade Básica de Saúde e 
atende um paciente com história de artrite reumatoide. 
O diagnóstico da doença foi há cerca de 5 anos e o 
paciente está em atividade, apesar do uso  regular de 
prednisona 15 mg/dia, metotrexate 25 mg/semana, 
ácido fólico 5 mg/semana, leflunomide 20 mg/dia e di-
fosfato de cloroquina 250 mg/dia há 6 meses. Ao revi-
sar a ficha familiar, você repara que a esposa do pa-
ciente teve diagnóstico de tuberculose bacilífera há 2 
meses. O paciente nega tosse, febre, emagrecimento 
ou sudorese noturna. Com exceção de artrite em vá-
rias articulações, o restante do seu exame físico é 
normal, O PPD é 0 mm e a radiografia de tórax é 
normal. O reumatologista prescreveu isoniazida 300 
mg/dia.  

 
Assinale qual alternativa indica a conduta CORRETA 
frente a este caso. 

 

A) Mesmo tendo indicação de terapia com agente 
anti-TNF, o paciente não tem indicação de usar 
isoniazida, pois apesar de contato íntimo com tu-
berculose, o seu PPD é negativo e o sua radiogra-
fia de tórax normal, indicando que não é portador 
de tuberculose latente. 

B) O uso de isoniazida deve ser encorajado de acor-
do com a prescrição do reumatologista. O pacien-
te está em atividade apesar do uso regular de vá-
rias drogas modificadoras de doença sintéticas há 
mais de 3 meses e o próximo passo é utilizar uma 
droga anti-TNF. Apesar de PPD negativo e radio-
grafia de tórax normal, o paciente tem contato ín-
timo com portador de tuberculose bacílifera, de-
vendo realizar o tratamento de tuberculose latente 
com isoniziada. 

C) O paciente deve realizar uma tomografia de tórax 
para descartar tuberculose, já que teve contato 
com a esposa bacilífera. Se a tomografia de tórax 
for normal, a isoniazida pode ser suspensa e o an-
ti-TNF iniciado com segurança. 

D) O paciente deve realizar uma broncoscopia com 
lavado broncoalveolar e cultura de BAAR, já que 
teve contato com a esposa bacilífera. Se a cultura 
for negativa, a isoniazida pode ser suspensa e o 
anti-TNF iniciado com segurança. 

E) Devido ao histórico de contato com portador de 
tuberculose bacilífera, o uso de anti-TNF está 
formalmente contraindicado para este paciente, 
independente do uso de isoniazida. Assim, o ideal 
é suspender a isoniazida e orientar o paciente a 
procurar outro reumatologista. 
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22. Em relação à embolia pulmonar no pronto atendi-
mento, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) D-dímero positivo define o diagnóstico de embolia 
pulmonar por ser um exame extremamente espe-
cífico. 

B) O mapeamento ventilação-perfusão é melhor que 
a angiotomografia computadorizada multidetector 
na investigação de embolia pulmonar. 

C) Plaquetopenia não é contraindicação para a anti-
coagulação caso seja utilizada a heparina de bai-
xo peso molecular. 

D) Idade > 70 anos, aumento de troponinas e au-
mento de BNP são fatores de pior prognóstico. 

E) Hemoptise é um achado comum, podendo estar 
presente em até 68% dos casos. 

 

23. Qual das classes medicamentosas a seguir é  
contraindicada em pacientes portadores de angina de 
Printzmetal ou angina vasospástica? 

 

A) Ácido acetilsalicílico. 
B) Betabloqueadores. 
C) Estatinas. 
D) Bloqueadores de canais de cálcio. 
E) Nitratos. 

 

24. Assinale a alternativa que contém APENAS medica-
ções utilizadas no tratamento da crise epilética na 
emergência. 

 

A) Fenitoína, Topiramato e Diazepam. 
B) Lamotrigina, Diazepam e Propofol. 
C) Ácido valproico, Pentobarbital e Diazepam. 
D) Diazepam, Propofol, Fenobarbital. 
E) Topiramato, Propofol e Diazepam. 

 
25. Um paciente é internado por diarreia intensa, mais de 

10 episódios nas últimas 6 horas, grande quantidade. 
Procurou atendimento no hospital por astenia. Ao 
exame, se apresentava prostrado, com mucosas se-
cas e redução do volume urinário. A pressão arterial 
estava 120/80mmHg deitado e 100/60mmHg sentado. 
A frequência cardíaca era de 80bpm deitado e 
100bpm sentado. Os exames de laboratório mostram 
sódio de 130mEq/L, potássio de 3.5mEq/L, creatinina 
de 1.6mg/dL.  

 
Em relação a este paciente, é CORRETO afirmar que 
apresenta: 

 

A) Hiponatremia com depleção de volume extracelu-
lar de aproximadamente 20%. 

B) Hipercalemia e hiponatremia. 
C) Insuficiência renal crônica e hiponatremia. 
D) Hipocalemia com depleção de volume extracelular 

de 30%. 
E) Hiponatremia com depleção de volume de 5%. 

 

26. Em relação à asma, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Os sintomas de asma consistem numa tríade de 
sibilância, dispneia e tosse, sendo esta última 
condição sine qua non. 

B) O aparecimento do pulso paradoxal depende da 
geração de pressões intratorácicas positivas altas. 

C) Pulso paradoxal é um achado clínico que determi-
na obrigatoriamente uma crise asmática grave. 

D) O início da crise é marcado pela expectoração de 
muco espesso e tenaz, que geralmente assume a 
forma tubular das vias aéreas distais (espirais de 
Curschmann). 

E) Pneumotórax, pneumomediastino e atelectasia 
ocorrem em crises asmáticas graves e são encon-
trados com frequência. 

 

27. Paciente masculino, 65 anos, hipertenso, com uso 
regular de ramipril e diabético, em tratamento farma-
cológico com metformina 850mg 2x ao dia. Procura 
ambulatório de Clínica Médica por orientação de seu 
médico da família. Não possui queixas espontâneas. 
Ao exame, observa-se peso de 80Kg, estatura de 
162cm, circunferência abdominal de 104cm, pressão 
arterial de 160x102mmHg (duas medidas) e frequên-
cia cardíaca de 90 bpm. Exames trazidos pelo pacien-
te: sódio de 142mEq/L, potássio de 4,9 mEq/L, creati-
nina sérica de 1,6mg/dL, colesterol total de 201mg/dL, 
HDL de 30mg por dL, triglicerídios de 350mg/dL e LDL 
de 140mg/dL. Eletrocardiograma com sinais de sobre-
carga de ventrículo esquerdo, mas sem sinais de is-
quemia e com ritmo regular. Doppler de carótidas e 
vertebrais com placa irregular em ambas as carótidas 
internas, conferindo obstrução de 55% da luz à direita 
e 32% da luz à esquerda.  

 
Com base no caso clínico anterior e com os conheci-
mentos sobre dislipidemia da IV Diretriz Brasileira  
para Tratamento das Dislipidemias, assinale a alterna-
tiva CORRETA.  

 

A) A circunferência abdominal do paciente encontra-
se no limite do preconizado para homens.  

B) A estenose de carótida apresentada pelo paciente 
lhe confere isoladamente alto risco de doença 
cardiovascular.  

C) Hipertrigliceridemia, diabetes e obesidade são 
condições em que não devemos utilizar a Fórmula 
de Friedwald para cálculo do LDL. 

D) O clereance de creatinina deste paciente calcula-
do por Cockroft-Gault é de 52,08 ml/min. 

E)  Os alvos para o triglicerídeo e HDL para este pa-
ciente são, respectivamente, < 200mg/dL e  
> 50mg/dL. 

 

28. Em relação à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(DPOC) e aos critérios de GOLD, assinale a  
alternativa CORRETA. 

 

A) O tabagismo e a exposição ocupacional são fato-
res de risco para o DPOC. Infecções respiratórias 
e poluição do ar ambiente não são fatores de risco 
para o DPOC. 
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B) No estágio III (GOLD), o VEF1/CVF < 0,7 e o VEF1 
<30% do previsto. 

C) No estágio I (GOLD), não há alteração na espiro-
metria. 

D) Não há relação entre o uso de oxigênio domiciliar 
na fase IV (GOLD) e a redução de mortalidade. 

E) A limitação do fluxo aéreo, a principal alteração fi-
siológica da DPOC, pode advir da obstrução das 
vias respiratórias pequenas e do enfisema. 
 

29. Paciente feminina, 42 anos, com queixa de espessa-
mento da pele do tórax, dos membros superiores e 
dos membros inferiores, associada a fenômeno de 
Raynaud e ulcerações digitais, vem ao pronto-socorro 
com queixa de dispneia ao repouso há 1 dia. Ao exa-
me: microstomia, telangectasias em face, espessa-
mento da pele do tórax, abdome e membros inferiores 
e superiores, tanto distal quanto proximal, fenômeno 
de Raynaud, PA = 240/120mmHg, FC = 102bpm; FR= 
32ipm, Taxilar = 36ºC e SpO2 = 90% (ar ambiente). 
Ao exame, estertores crepitantes até 1/3 médio de 
ambos os pulmões, ausculta cardíaca normal, abdô-
men flácido sem visceromegalias, edema ++/IV em 
ambos os membros inferiores. 
Resumidamente, traz os seguintes exames: creatinina 
= 4,2mg/dL; ureia = 153mg/dL, proteinúria e hematúria 
discreta, anemia hemolítica microangiopática e pla-
quetopenia, FAN + padrão nucleolar 1:1280, anti-DNA 
negativo, anti-SM negativo, anti-RNP negativo e anti-
Scl70 +.  

 
Frente a este quadro clínico, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 

A) A hipótese diagnóstica mais provável é a de crise 
renal esclerodérmica. Deve ser iniciada pulsotera-
pia com metilprednisolona 1g por 3 dias, pois a fi-
siopatologia desta manifestação é um depósito de 
imuno-complexos nos glomérulos. 

B) A hipótese mais provável é de superposição de 
lúpus eritematoso sistêmico mais esclerose sistê-
mica. Deve ser iniciada pulsoterapia com metil-
prednisolona 1g por 3 dias associada a captopril 
em altas doses. 

C) A hipótese diagnóstica mais provável é a de crise 
renal esclerodérmica. Deve ser iniciado captopril 
em altas doses, pois a fisiopatologia desta mani-
festação é uma vasculopatia obliterativa com  
estreitamento do lúmen das artérias arqueadas e 
interlobulares. 

D) A hipótese diagnóstica mais provável é a de púr-
pura trombocitopênica trombótica devido à pre-
sença de anemia hemolítica microangiopática, 
plaquetopenia, proteinúria e insuficiência renal.   
A paciente deve ser submetida a plasmaférese. 

E) A hipótese diagnóstica mais provável é doença 
mista do tecido conjuntivo. Deve ser iniciada pul-
soterapia com metilprednisolona 1g por 3 dias. 

 

30. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta a 
medicação que pode ser utilizada para o tratamento 
da Doença de Parkinson.  

 
A) Pramipexole. 
B) Buspirona. 
C) Metadona. 
D) Fenitoína. 
E) Carbamazepina. 

 
31. Paciente de 55 anos, hipertenso e tabagista. Iniciou 

com quadro de dor torácica retrosternal há 4 horas, 
opressiva, forte intensidade e sem resposta a analgé-
sicos. ECG demonstrou ritmo sinusal, FC: 51 bpm, 
supradesnivelamento do segmento ST com 2 mm em 
parede inferior. 

 
Paciente encontra-se pálido, com sudorese profusa, 
dispneico com ausculta pulmonar normal. 
PA: 80/52 mmHg e extremidades frias. 

 
Em relação ao quadro abaixo, é CORRETO afirmar: 

 

A) Paciente deve receber inicialmente ácido acetilsa-
licílico, clopidogrel, oxigênio, betabloqueadores e 
nitratos, antes de qualquer intervenção; 

B) Paciente apresenta infarto agudo do miocárdio 
(IAM) com supradesnivelamento do segmento ST 
de parede inferior e possível comprometimento de 
ventrículo direito, necessitando reposição volêmi-
ca cuidadosa para melhora da pressão arterial; 

C) Paciente deve receber ácido acetilsalicílico, clopi-
dogrel, oxigênio e iniciar trombolítico o mais rápi-
do possível, caso não exista serviço de hemodi-
nâmica no hospital em que atua; 

D) Paciente deve receber ácido acetilsalicílico, clopi-
dogrel, oxigênio e nitrato, e ser encaminhado para 
angioplastia coronariana sem reposição de volu-
me pelo risco de edema agudo de pulmão; 

E) Paciente pode ser portador de pericardite aguda, 
principalmente pela bradicardia associada, de-
vendo esperar enzimas cardíacas para determinar 
o diagnóstico e conduta. 

 

32. A leptospirose é uma zoonose de distribuição mundial, 
causada pela espiroqueta Lesptospira. Apresenta-se 
como um dos principais motivos de consultas em 
prontos atendimentos clínicos na cidade de Curitiba 
em épocas de enchentes. Assinale a alternativa que 
contém apenas sintomas e achados laboratoriais co-
muns desta doença. 

 

A) Rash cutâneo, VHS normal e hematúria. 
B) Dor na panturrilha, VHS normal e plaquetopenia. 
C) Sufusão conjuntival, elevação das plaquetas e 

VHS aumentada. 
D) Mialgias, VHS aumentada e proteinúria 
E) Piúria estéril, plaquetopenia, e hipercalemia. 

 

33. Durante uma aula de Semiologia na enfermaria da 
cardiologia, realizou-se o exame físico de um paciente 
com pulsações evidentes na região cervical. Houve 
dúvida entre os alunos na diferenciação entre o pulso 
venoso jugular e as pulsações carotídeas.  
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Sobre a diferenciação entre ambos, marque a alterna-
tiva CORRETA. 

 

A) O pulso venoso jugular não se altera durante as 
inspirações. 

B) As pulsações da carótida são eliminadas por leve 
pressão, aplicada próximo ao esterno. 

C) O pulso venoso jugular não se altera com a  
manobra de Valsalva. 

D) O pulso carotídeo apresenta sempre dois ou mais 
componentes. 

E) A amplitude das pulsações no pulso carotídeo não 
se altera com mudança de posição do paciente. 

 

34. Qual o órgão mais afetado por metástase de  
melanoma?  

 
A) Coração. 
B) Fígado. 
C) Pulmão. 
D) Pâncreas. 
E) Sistema nervoso central. 

 

35. Paciente de 45 anos chega ao pronto-socorro quei-
xando-se dispneia e dor torácica em região axilar  
esquerda há 2 dias. Nega tosse. Nega comorbidades. 
Nega uso de medicamentos, apenas anticontraceptivo 
oral. Refere ter realizado cirurgia para retirada de  
varizes há 3 semanas. 
Ao exame físico, está pouco pálida, PA: 108/70 
mmHg, taquicárdica FC: 112 bpm, pele pegajosa.  
Ausculta pulmonar e cardíaca normais. 
ECG – ritmo sinusal, FC: 112 spm, sem outras anor-
malidades. 

 

Quanto ao quadro clínico anterior, a alternativa  
CORRETA é: 

 

A) Existe probabilidade alta de tromboembolismo 
pulmonar, principalmente pela história de cirurgia 
recente e deve ser confirmada com a realização 
de angiotomografia de tórax. 

B) Existe probabilidade baixa de se tratar de trom-
boembolismo pulmonar, principalmente pela aus-
culta pulmonar normal. 

C) Existe probabilidade intermediária de tromboem-
bolismo pulmonar, que deve ser confirmada após 
se descartar angina instável pelo cateterismo car-
díaco. 

D) Existe probabilidade baixa de tromboembolismo 
pulmonar, principalmente pela história de cirurgia 
com mais de 2 semanas e exame físico normal. 

E) Existe probabilidade intermediária de tromboem-
bolismo pulmonar, que deve ser confirmada com a 
realização de ecodoppler de membros inferiores. 

 

36. Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) São possíveis causas de hiperprolactinemia: lac-
tação, insuficiência renal crônica, hipertireoidismo 

e uso de fármacos antipsicóticos e antidepressi-
vos. 

B) Os macroadenomas são mais comuns em mulhe-
res, possivelmente por apresentarem manifesta-
ções do hipogonadismo menos facilmente eviden-
tes. 

C) Os prolactinomas correspondem a cerca de meta-
de de todos os tumores hipofisários funcionantes. 
São chamados de microadenomas quando inferio-
res a 1cm e macroadenomas quando maiores que 
1cm. 

D) A prolactina aumenta a absorção gastrintestinal 
de cálcio e a mobilização do cálcio ósseo. Desta 
forma, pacientes com hiperprolactinemia apresen-
tam menor risco de perda óssea e de desenvolvi-
mento de osteoporose. 

E) Galactorreia, redução da libido e infertilidade são 
as apresentações mais comuns da hiperprolacti-
nemia em homens. 
 

37. Qual a causa do angioedema hereditário?  
 

A) Hipersensibilidade à Penicilina.  
B) Ingestão de camarão. 
C) Polimorfismo do gene PTCH. 
D) Deficiência do inibidor da C1 esterase. 
E) Exposição a pólen. 

 

38. Assinale a alternativa que contém um critério definidor 
de hipoperfusão tecidual no choque séptico. 

 

A) Base excess > que +2. 
B) PVC<8 mmHg. 
C) Saturação de O2 em gasometria de acesso veno-

so central entre 70% e 80%. 
D) Lactato < 2,1. 
E) Debito Urinário menor que 0.5 mL/Kg/h. 

 

39. Dentre as causas de hipercalcemia, podemos citar 
CORRETAMENTE:  

 

A) Insuficiência de vitamina D. 
B) Síndrome leite-álcali. 
C) Hipomagnesemia. 
D) Pseudo-hipoparatireoidismo. 
E) Rabdomiólise. 

 

40. Sobre os distúrbios da glândula tireoide, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 

A) Pacientes com hipotireoidismo subclínico (TSH 
elevado e T4 livre normal) podem evoluir com hi-
potireoidismo franco, principalmente na presença 
de anticorpos anti-TPO (anti-tireoperoxidase). 

B) O hipotireoidismo subclínico (TSH elevado e T4 li-
vre normal) é comumente encontrado em gestan-
tes e não requer tratamento farmacológico. 

C) No tratamento do hipotireoidismo manifesto, deve-
se dar especial atenção a pacientes idosos e car-
diopatas, pois nestes casos, deve-se iniciar a re-
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posição imediata em dose plena devido ao risco 
de complicações cardiovasculares. 

D) O hipertireoidismo subclínico (TSH suprimido e T4 
livre normal) deve ser tratado com agentes antiti-
reoideanos, especialmente em gestantes, devido 
ao risco de prejuízo intelectual ao feto. 

E) No hipertireoidismo pode ocorrer fibrilação atrial, 
sendo esta arritmia mais comum em pacientes de 
até 50 anos e sem cardiopatia subjacente. 
 

41. Marque a condição a seguir que NÃO faz parte do  
diagnóstico diferencial da Síndrome de Parkinson.  

 

A) Demência de Alzheimer. 
B) Demência com corpúsculos de Lewy. 
C) Doença de Sydehan. 
D) Doença priônica. 
E) Doença de Wilson. 

 

42. A infecção do trato urinário é definida pela presença 
de patógenos microbianos no trato urinário, já que se 
considera que a urina normal seja estéril. Em relação 
à abordagem desta afecção no pronto atendimento 
clínico, assinale a única alternativa CORRETA. 

 

A) O sinal de Giordano é patognomônico de pielone-
frite. 

B) A única indicação da utilização da Fosfomicina em 
dose única é quando a mulher apresenta risco 
aumentado de pielonefrite. 

C) Não existe indicação do uso de Cefadroxil em  
infecção urinária. 

D) Mulheres grávidas, idosos e pacientes com lesões 
medulares são especialmente suscetíveis a esta 
patologia. 

E) A cistite no homem é rara e normalmente ocorre 
associada à hiperplasia prostática benigna. O tra-
tamento deve ser estendido a 21 dias com quino-
lona ou cefalosporina de terceira geração. 

 

43. Em relação às medicações utilizadas no tratamento 
dos transtornos depressivos e ao seu grupo farmaco-
lógico, estão CORRETOS:  

 
A) Citalopran e Buspirona – inibidores seletivos de 

recaptação de serotonina. 
B) Tranilcipromina e amitriptilina – antidepressivos 

tricíclicos. 
C) Nortriptilina e mirtazapina – inibidores da recapta-

ção de serotonina e dopamina. 
D) Desvenlafaxina e quetiapina – inibidores da recap-

tação de serotonina e noradrenalina. 
E) Fluvoxamina e escitalopran – inibidores seletivos 

de recaptação de serotonina. 
 

44. Sobre o tratamento do Diabetes mellitus (DM), assina-
le a alternativa CORRETA. 

 

A) Tem por objetivo obter e manter glicemias nor-
mais, com metas rígidas, especialmente em paci-
entes acima de 65 anos com longa data de mau 

controle, pois nestes casos, o controle rígido re-
duz riscos e há maior impacto nos desfechos car-
diovasculares. 

B) Em pacientes com DM de longa data e controle 
inadequado, as mudanças no estilo de vida (dieta, 
perda de peso e prática de exercícios físicos) têm 
menor importância, devido ao seu menor impacto 
no controle glicêmico nestes casos. 

C) Em pacientes com HbA1c maior ou igual a 8,5%, 
na presença de sintomas, deve-se dar preferência 
para insulinoterapia inicial, que poderá ser sus-
pensa posteriormente. 

D) Em pacientes com HbA1c maior ou igual a 8,5%, 
deve-se preferir agentes de maior potência hipo-
glicemiante (como sulfonilureias e metformina). O 
uso de associação de agentes farmacológicos é 
reservado somente aos casos em que não haja 
adequado controle glicêmico após 2-3 meses. 

E) Em pacientes com HbA1c >10% e presença de 
sintomas, deve-se iniciar com insulinoterapia ime-
diatamente, e ela não deverá ser suspensa mes-
mo se houver adequado controle glicêmico. 

 

45. Paciente feminina, 86 anos, previamente ativa, apesar 
de hipertensão, bem controlada com uso de ramipril 
5mg ao dia. Admitida em UTI pós correção cirúrgica 
de fratura de fêmur à direita. No final do plantão, inici-
ou com agitação psicomotora, sem resposta a medi-
das de conforto e analgesia. Familiares presentes 
com a paciente também não conseguiram diminuir a 
agitação e a desorientação. Em se tratando de deli-
rium hiperativo e já tendo sido tentadas medidas am-
bientais e não farmacológicas, podemos utilizar 
CORRETAMENTE:  

 

A) Antipsicóticos em dose baixa. 
B) Anticolinérgicos em dose baixa. 
C) Bloqueadores da ciclo-oxigenase 2. 
D) Opioides fracos (tramadol ou codeína). 
E) Benzodiazepínicos em dose baixa. 

 

46. Homem de 56 anos foi trazido por familiares após 
ingestão intencional de raticida conhecido como 
“Chumbinho” há 4 horas. Na chegada ao hospital o 
paciente queixava-se de vômitos, cólicas abdominais 
e fraqueza muscular e apresentava miose, sialorréia, 
lacrimejamento, aumento da secreção brônquica e 
bradicardia. 

 
Com base no relato do paciente, seus sintomas e si-
nais, podemos inferir que o mesmo apresenta: 

 

A) Síndrome extrapiramidal 
B) Síndrome colinérgica 
C) Síndrome anticolinérgica 
D) Síndrome beta-adrenérgica 
E) Síndrome epileptogênica 

 
47. Assinale qual destas dermatoses a seguir está asso-

ciada com o papilomavírus humano (HPV): 
 

A) Nevo melanocítico. 



 

               Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Residência Médica - 2013 
Pág. 10 

 

 

 

B) Cancro mole. 
C) Papulose bowenoide. 
D) Tumor glômico. 
E) Nevo epidérmico verrucoso linear 

 
48. Paciente de 88 anos, sem queixas. Foi trazido pelos 

filhos à consulta para realizar exames de rotina. Refe-
re ser hipertenso e diabético com controle adequado e 
nega antecedentes de doenças cardiovasculares. Faz 
uso apenas de enalapril 5mg 2x ao dia e metformina 
850mg 2x dia. 
Segundo relatos da família, o pai do paciente viveu 
até os 102 anos. Ele é lúcido e ativo, referindo que 
caminha 3 a 4 quadras todos os dias e faz atividades 
manuais de carpintaria em sua garagem para passar 
o tempo. Sua pressão arterial é 132/68 mmHg. Sua 
ausculta pulmonar é normal, mas as bulhas cardíacas 
são arrítmicas com FC média de 72 bpm. 
Eletrocardiograma realizado há 2 meses descreve rit-
mo de fibrilação atrial com FC adequada. 

 
Qual a conduta CORRETA a ser seguida? 

 

A) Pelo alto risco de sangramentos nesta idade, não 
se deve indicar uso de anticoagulantes orais, e 
sim antiagregantes plaquetários. 

B) Com base no histórico familiar e no nível de ativi-
dade do paciente, o uso de anticoagulantes orais 
tem mais risco de abreviar a vida do que perpe-
tuá-la. 

C) O uso de anticoagulantes orais na fibrilação atrial 
está indicado somente em pacientes que têm alto 
risco de fenômenos tromboembólicos, caso que 
não é do paciente em questão. 

D) O uso de AAS com clopidogrel é mais eficiente e 
seguro nesta faixa etária para evitar fenômenos 
tromboembólicos causados pela fibrilação atrial. 

E) Deve ser prescrito ao paciente anticoagulante oral 
como a warfarina para manter RNI entre 2 e 3, por 
apresentar alto risco de eventos tromboembólicos. 

 

49. Sobre Diabetes mellitus (DM), assinale a alternativa 
CORRETA. 

 

A) Pacientes com Síndrome Metabólica apresentam 
risco duas vezes maior de desenvolvimento de 
DM quando comparados a indivíduos sem a sín-
drome. 

B) São fatores de risco para desenvolvimento de DM: 
presença de síndrome de ovários policísticos, 
presença de HDL < 35 e história de doença vas-
cular prévia. 

C) De acordo com a ADA (American Diabetes Asso-
ciation), a partir de 2010, a HbA1C foi incluída nos 
critérios diagnósticos de diabetes, e é definida 
como DM quando seu valor é igual ou superior a 
7,0%. 

D) Indivíduo com fatores de risco para DM, submeti-
do a teste oral de tolerância à glicose (75g de gli-
cose), que apresentou dosagem em jejum de 110 
mg/dl e aos 120 minutos de 140 mg/dL é conside-
rado um caso de glicemia de jejum alterada. 

E) São considerados grupos étnicos de maior risco 
para desenvolvimento de DM: hispânicos, india-
nos, africanos e caucasianos. 
 

50. Após o atendimento de uma parada cardiorrespirató-
ria, com sucesso na recuperação da circulação espon-
tânea, algumas medidas são importantes na estabili-
zação dos pacientes. 
  
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Manter a saturação de oxigênio acima de 94% 
com a menor FiO2 possível. 

B) Controlar glicemia rigorosamente, mantendo valo-
res entre 80 e 110 mg/dL. 

C) Infusão de amiodarona de manutenção em casos 
de assistolia. 

D) Tratamento de hipertermia somente em casos 
comprovados de origem infecciosa. 

E) Utilizar altas concentrações de oxigênio para pre-
venir hipoxemia. 
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