
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Esta PROVA contém 40 questões numeradas de 01 a 40, 

sendo que cada uma equivale a 2,5 pontos. As questões 

numeradas de 01 a 30 apresentam 5 opções identificadas 

pelas letras A, B, C, D e E. Apenas uma responde correta-

mente à questão. As questões numeradas de 31 a 40 são 

questões de verdadeiro ou falso e se referem aos casos 

clínicos apresentados. Para essas questões marque no 

CARTÃO-RESPOSTA, no espaço correspondente o código 

V, caso julgue o item VERDADEIRO/CORRETO, ou o código 

F, caso julgue o item FALSO/INCORRETO. 

2. Confira se a sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta e se corresponde à sua ESPECIALIDADE. Em caso ne-

gativo, comunique imediatamente ao fiscal de sala para a 

substituição da prova. 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 

registrados corretamente. Caso encontre alguma divergên-

cia, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

4. Após a conferência do CARTÃO-RESPOSTA, assine seu 

nome no local indicado.  

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 

caneta esferográfica, com ponta grossa e tinta preta.  

6. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe. 

 

a. Para cada questão, preencher apenas uma resposta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido no 

retângulo correspondente à opção escolhida para 

resposta. A marcação em mais de uma opção 

anula a questão, mesmo que uma das respostas 

esteja correta. 

 

                 Preenchimento correto; 

                 Preenchimento incorreto; 

                 Preenchimento incorreto. 

 

7. O tempo disponível para esta prova é de 03 (três) horas, 

com início às 14 horas e término às 17 horas. 

8. Você poderá deixar o local de prova somente após as 15 

horas. 

9. O caderno de PROVA NÃO poderá ser levado pelo candidato. 

10. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tempo, 

no caso de.  

 

a. ausentar-se da sala sem o acompanhamento do 

fiscal; 

b. ausentar-se do local de provas antes de decorrida 

1 ( uma) hora do início da PROVA; 

c. ausentar-se da sala de provas levando CARTÃO-
RESPOSTA da Prova Objetiva e/ou caderno de 

PROVA; 

d. ser surpreendido, durante a realização da PRO-
VA, em comunicação com outras pessoas ou uti-

lizando-se de livro ou qualquer material não 

permitido; 

e. fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrôni-

co ou de comunicação, bem como protetores 

auriculares sem a permissão da Comissão; 
f. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-

lhos, incorrendo em comportamento indevido; 
g. não cumprir com o disposto no edital do Exame. 
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1. A respeito do tratamento do Acidente Vascular Encefálico de etiologia isquêmica, na sua fase aguda, assinale a alter-
nativa CORRETA: 

 

A) Pacientes com quadro de AVE extenso de origem cardioembólica devem receber anticoagulantes parenterais ain-
da nas primeiras horas de tratamento. 

B) Em casos de oclusão de artéria basilar, pode-se considerar o uso de trombolíticos intra-arteriais em até 6 horas do 
início dos sintomas. 

C) Nos casos em que não há possibilidade de terapia trombolítica, deve-se iniciar o uso de estatinas, AAS e hepari-
na, ainda na fase aguda.  

D) Todo paciente em um quadro agudo de AVE deve receber oxigênio de modo precoce, a fim de diminuir a hipóxia 
cerebral, mantendo a saturação de oxigênio no mais próximo possível de 100%. 

E) Em paciente com quadro agudo de AVE de origem isquêmica e níveis pressóricos superiores a 220 mmHg de 
pressão sistólica, deve-se realizar o controle utilizando bloqueadores de canal do cálcio de ação rápida, como o   
nifedipino. 

 
2. A respeito das crises epilépticas, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) A presença de mioclonias na fase inicial do sono indica a presença de doença degenerativa do sistema nervoso 
central ou presença de alterações metabólicas graves. 

B) A principal etiologia para a epilepsia em pacientes idosos são os distúrbios metabólicos, como, insuficiência renal, 
falência hepática ou hipoglicemia.   

C) A esclerose mesial temporal é a situação que está mais associada com crises focais e, um achado comum na res-
sonância magnética de encéfalo é a presença de esclerose hipocampal. 

D) Para o tratamento de crises focais, o ácido valpróico deve ser priorizado em relação a carbamazepina, devido a 
superioridade comprovada em estudos recentes. 

E) Aproximadamente 70% dos pacientes portadores de crises generalizadas não respondem a uma única classe de 
medicamento, por essa razão, o tratamento inicial para esses casos deve priorizar o uso de 2 classes distintas 
com dose reduzida e ajuste conforme a necessidade. 

 
3. Sobre as síndromes demenciais, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) A síndrome corticobasal caracteriza-se por demência de evolução muito rápida associada a um acometimento mo-
tor grave caracterizado por espasticidade simétrica e tremores de repouso. 

B) A demência por corpúsculos de Lewy caracteriza-se por evolução insidiosa e preservação das funções executivas 
com perda precoce da memória episódica associada a ataxia e presença de mioclonias. 

C) A paralisia progressiva supranuclear caracteriza-se por alucinações visuais e mioclonias, no entanto, a capacidade 
de julgamento e a fluência verbal são preservadas. 

D) O tratamento da doença de Alzheimer ainda é incerto, no entanto, estudos tem demonstrado benefício no uso pre-
coce de medicações anticolinérgicas, como a difenidramina ou a oxibutinina, especialmente para o tratamento dos 
distúrbios do sono relacionados a doença. 

E) A demência frontotemporal pode se manifestar com diferentes formas clínicas, sendo uma delas a afasia progres-
siva primaria. 
 

 
4. Sobre as drogas utilizadas no tratamento do Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) A dapagliflozina apresentou redução de mortalidade por causas cardiovasculares em indivíduos de alto risco, no 
entanto, evoluiu com piora da função renal. 

B) A Sitagliptina está relacionada a menor mortalidade em pacientes portadores de DM2, mas com maior risco de 
amputação de falanges inferiores. 

C) A Gliclazida foi o primeiro antidiabético oral a apresentar redução de mortalidade em pacientes de alto risco, no 
entanto, apresentou como efeito adverso, o ganho de peso. 

D) A liraglutida está associada a menor mortalidade em pacientes portadores de DM2 e também a redução de peso. 
E) A Pioglitazona está relacionada a menor mortalidade em pacientes portadores de DM2 e insuficiência cardíaca as-

sociada, no entanto, não apresenta esse mesmo benefício na população geral. 
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5. Sobre o diagnóstico da tireotoxicose, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Pacientes com tireotoxicose costumam apresentar perda de peso, sendo que um ganho recente de peso exclui 
esse diagnóstico. 

B) A doença de Graves se caracteriza pelo aumento da tireoide em até 3 vezes o tamanho normal e pela presença 
de textura heterogênea, com múltiplos nódulos menores que 0,5cm. 

C) Na doença de Graves a dermatopatia é muito frequente, está presente em mais de 50% dos pacientes e se        
caracteriza pela presença de uma placa endurada de coloração púrpura. 

D) A presença de TSH suprimido com T4Livre elevado e a baixa captação na gamagrafia de tireoide sugerem o      
diagnóstico de doença de Graves. 

E) Pacientes com tireotoxicose podem apresentar no exame físico, tremor fino, hiperreflexia e fraqueza muscular. 
 

6. Sobre a insuficiência adrenal, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) A principal etiologia da insuficiência adrenal secundária são os tumores hipofisários. A grande característica dessa 
forma de insuficiência adrenal é a presença de hiperpigmentação cutânea e dosagens baixas de ACTH. 

B) A principal etiologia da insuficiência adrenal primária é autoimune e a maioria dos casos está relacionada a      
síndrome poliglandular autoimune, sendo a ocorrência isolada de adrenalite autoimune é presente em apenas 30 a 
40% dos casos. 

C) A redução da secreção de hormônios androgênicos ocorre apenas na insuficiência adrenal primária, e quando  
sintomas como perda de libido está indicada a reposição de testosterona, sendo indicado o uso de Propionato de 
Testosterona na dose de 250mg por via intramuscular, uma vez por semana. 

D) O tratamento de manutenção da insuficiência adrenal deve ser realizado com a reposição de glicocorticoides,  
sendo a escolha o uso de prednisona na dose de 1mg por kg por dia, sendo no máximo 60mg, 

E) Na insuficiência adrenal secundária devemos repor também mineralocorticoides, sendo a terapia de escolha o uso 
de fludrocortisona na dose de 200 a 400 mg ao dia. 

 
7. Sobre a Febre, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) A febre é definida como uma elevação da temperatura corporal que excede a variação normal diária e que ocorre 
por uma alteração na regulação hipotalâmica. 

B) A febre é definida como uma elevação da temperatura corporal que excede a variação normal diária e que ocorre 
por um aumento descontrolado da temperatura corporal que excede a capacidade do corpo em perder calor, sem 
alteração central. 

C) A febre é o sinal mais sensível para presença de infecção de forma que a hipotermia exclui a possibilidade de 
sepse. 

D) A febre de Pel-Ebstein é característica da infecção por plasmodium e ocorre a cada 2 dias em grande intensidade 
com um dia sem febre. 

E) A presença de febre alta associada a frequência cardíaca relativamente baixa é altamente específico para o       
diagnóstico de Febre Familiar do Mediterrâneo. 

 
8. Sobre a Icterícia, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A presença de coluria associada a icterícia indica aumento de bilirrubina indireta. 
B) A melhor forma de se observar a presença de icterícia é pelo exame da pele da palma da mão do paciente        

utilizando uma sala iluminada com luz fluorescente. 
C) Um dos diagnósticos diferenciais da Icterícia é a Carotenodermia, a observação do padrão de distribuição corporal 

da hiperpigmentação no exame físico diferencia os dois diagnósticos. 
D) As hepatites agudas costumar cursar com elevação da bilirrubina indireta, devido a incapacidade do fígado em  

realizar a conjugação. 
E) Uma das causas de hiperbilirrubinemia indireta é a deficiência enzimática, sendo a Síndrome de Dubin Johnson a 

principal. 
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9. Antonio de 52 anos, veio a consulta médica com queixa de astenia e indisposição. Ao exame físico, apresenta-se ta-
quicardíaco, com palidez cutaneomucosa importante, com parestesia e perda de sensibilidade vibratória em membros 
inferiores. Seus exames laboratoriais revelam anemia, com Hemoglobina séria de 5,4 g/dl, VCM de 125 fl, Hematócrito 
de 18 e CHCM de 26g/dl. A etiologia mais provável para a anemia desse paciente, é: 

 

A) Deficiência de Ácido Fólico. 
B) Deficiência de Vitamina B12. 
C) Deficiência de Ferro. 
D) Deficiência de Vitamina B1. 
E) Talassemia Minor. 

 
10. A respeito das trombofilias, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) A principal trombofilia em nosso meio é a deficiência do fator V. 
B) A trombofilia mais associada a trombose arterial é a doença de Von Willebrand. 
C) A Hiperhomocisteinemia apesar de aumentar o risco para trombose arterial, é protetor para trombose venosa. 
D) As alterações de enzimas do sistema antioxidante, como a Glutationa peroxidase e a Oxido Nitrico Sintetase estão 

relacionadas a eventos trombóticos de origem venosa. 
E) As trombofilias de origem hereditária mais prevalentes estão relacionadas com a via da proteína C. 

 
11. Oscar, de 35 anos, iniciou tratamento quimioterápico para Linfoma há 4 dias e no momento da consulta apresenta-se 

em confusão mental e com anúria há 6 horas. Os exames laboratoriais demonstram Potássio de 7,5 mEq/L, Ácido úrico 
de 15 mg/dl, Calcio iônico de 0,8 mmol/L, Fósforo de 7 mg/dl, Creatinina de 4,5mg/dl e gasometria com PH de 7,1, com 
Bicarbonato de 12 mEq/L e PCO2 de 26 mmHg. Sobre o tratamento dessa condição, assinale a afirmativa CORRETA: 

 

A) A prevenção desse quadro pode ser realizada com altas doses de alopurinol e hidratação agressiva. 
B) Uma das medidas iniciais que deve ser empregada é a alcalinização da urina com solução de bicarbonato, uma vez 

que previne a formação de cristais intratubulares renais. 
C) Em casos de insuficiência renal anurica, deve-se retardar ao máximo o uso de terapia dialítico e quando necessária, 

optar-se pela dialise peritoneal, que pode induzir a um processo inflamatório e amplificar os distúrbios presentes. 
D) A fim de prevenir essa situação, a rasburicase deve ser empregada antes da infusão de quimioterápicos em pacien-

tes que possuam deficiências enzimáticas, como deficiência de G6PD, associada a neoplasia. 
E) O febuxostat não deve ser empregado no tratamento da hiperuricemia apresentada pelo paciente, devido ao risco 

elevado de hipersensibilidade. 
 

12. Ronaldo, em quimioterapia para tratamento de câncer colorretal, último ciclo realizado há 7 dias, apresenta-se no servi-
ço de emergência com quadro de febre de 38,5°. No exame físico os sinais vitais estão estáveis e não é possível de-
tectar sitio infeccioso claro. O hemograma revela, Hemoglobina 8,5g/dl, Leucócitos 1200/mm³, Neutrófilos 400/mm³ e 
Plaquetas 110000/mm³. Sobre o tratamento desse paciente, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Como o paciente não apresenta sítio infeccioso claro e está estável, existe grande possibilidade de a febre ser em 
decorrência do tratamento quimioterápico. Por essa razão, é desnecessário o início imediato de antibioticoterapia, 
sendo recomendado aguardar os resultados da coleta de culturas para então iniciar a antibioticoterapia. 

B) Como o paciente não apresenta um sítio claro de infecção e realizou quimioterapia recente para câncer colorretal, 
deve-se iniciar imediatamente terapia antimicrobiana que possua cobertura contra cândida, sendo o Fluconazol a 
droga de escolha nesse caso. 

C) O tratamento antimicrobiano deve ser imediato com aplicação de vancomicina em monoterapia devido a quimiote-
rapia recente. 

D) O uso de antifúngicos está indicado para esse paciente, caso persista febril após 4 a 7 dias de tratamento antimi-
crobiano e não apresente culturas positivas. 

E) A presença de consolidação em lobo médio do pulmão direito vista numa radiografia de tórax sugere infecção 
pulmonar por fungos, especialmente aspergilus, estando indicado o início de Voriconazol. 
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13. Sobre o tratamento da Doença Pulmonar Obstrutiva Cronica (DPOC) assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) O uso de drogas antimuscarínicas de longa ação (LAMA) demonstraram uma redução na progressão da doença e 
no declínio da função pulmonar. 

B) O uso de drogas antimuscarínicas de longa ação (LAMA), como o Tiotrópio, melhoram significativamente os      
sintomas dos pacientes em estado mais avançado de doença e também melhoram a efetividade da reabilitação 
pulmonar. 

C) A associação de Teofilina ao tratamento padrão com salmeterol não produz melhora nos resultados do Volume 
Expiratório no Primeiro Segundo (VEF1) em relação a monoterapia. 

D) Apesar da melhora de sintomas com a associação de beta agonista de longa ação com drogas antimuscarínicas 
de longa ação, não há evidencias que demonstrem que essa estratégia reduza o numero de exacerbações em   
relação a monoterapia. 

E) A associação de corticoide inalatório com beta agonista de longa ação é superior a associação de beta agonista 
de longa ação com drogas antimuscarínicas de longa ação quanto a redução do número de exacerbações        
infecciosas. 

 
14. Sobre o tratamento da crise aguda de Asma assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) A associação do uso de beta agonistas de curta ação com brometo de ipratrópio em adultos com exacerbações 
moderadas a graves esteve relacionada com menor necessidade de hospitalização e um incremento maior do pico 
de fluxo expiratório do que o uso de monoterapia. 

B) É recomendado que os pacientes adultos com crise aguda de asma realizem de rotina uma radiografia de tórax na 
emergência, uma vez que pode diagnosticar uma infecção como fator desencadeante ou mesmo detectar preco-
cemente complicações, como o pneumotórax. 

C) Diferente do tratamento da DPOC, na crise de asma devemos oferecer oxigênio em alto fluxo objetivando uma   
saturação de oxigênio o mais próximo possível de 100%. 

D) Na crise de asma em emergência, a via venosa é a escolha para administração de corticoides sistêmicos, uma vez 
que garante uma maior biodisponibilidade da droga e é mais efetiva e rápida na resolução da crise do que a via 
oral. 

E) As recomendações atuais recomendam que a ventilação não invasiva com pressão positiva (CPAP) deve ser   
empregada de rotina nos casos de crise de asma admitidos em hospital, uma vez que diversos estudos demons-
tram a redução da necessidade de intubação e a menor mortalidade nos pacientes submetidos precocemente a 
essa estratégia em relação ao tratamento convencional. 

 
15. A respeito da Injuria Renal Aguda, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A análise do sedimento urinário é essencial na avaliação inicial do paciente com insuficiência renal aguda, uma 
vez que possui alta sensibilidade e especificidade para definição etiológica. 

B) Nos casos de injuria renal aguda induzida por contraste, a piora da função renal costuma ocorrer nas primeiras 12 
horas após a infusão do contraste. 

C) Uma insuficiência renal aguda com fração excretora de sódio inferior a 1% sugere que os túbulos renais estão   
ativos reabsorvendo sódio. 

D) Os distúrbios hidroeletrolíticos mais comuns na injuria renal aguda são a Hipercalemia, a Hipofosfatemia e a      
Hipercalcemia. 

E) Dentre todas as etiologias de injuria renal aguda, a que cursa com pior prognóstico é a pré renal. 
 

16. Sobre o tratamento da Nefrolitíase, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Para os pacientes portadores de cálculo de oxalato de cálcio a principal recomendação deve ser uma dieta com 
pouco cálcio (menos de 400mg ao dia) associado a uma alta ingesta hídrica. 

B) A suplementação com altas doses de vitamina C pode reduzir a supersaturação de oxalato de cálcio e a formação 
de cálculos. 

C) A principal medida no tratamento dos cálculos de cistina é a dieta restritiva desse elemento, uma vez que não 
existem medicações eficazes para aumentar a solubilidade da cistina e a sua resposta é pequena a alcalinização 
da urina. 

D) Para o tratamento dos cálculos de estruvita a medida mais eficaz é o aumento da ingesta hídrica associada a     
alcalinização do PH urinário. 

E) O citrato pode atuar como um inibidor da formação de cálculos de oxalato de cálcio, sendo a sua suplementação 
benéfica naqueles pacientes com dosagens baixas de citrato na urina. 
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17. Josemar, portador de epilepsia, apresenta rash cutâneo e febre há 14 dias, após ter sua medicação trocada e iniciar 
uso de Carbamazepina. Os sintomas foram precedidos por prostração e mialgia, 3 dias antes do início. No exame físico 
é visualizado rash cutâneo morbiliforme, descamativo, envolvendo o rosto e o tronco, além de linfonodomegalia axilar e 
cervical. Exames Laboratoriais: Hemoglobina 12,4 g/dl, Hematócrito 38,5%, Leucócitos 23.500/mm³, Bastões:6%, 
Segmentados 24%, Linfocitos 29%, Linf. Atípicos 9%, Eosinófilos 17%, Monócitos 3%, Plaquetas 161000/mm³, Sódio 
132mEq/L, Potássio 4,3 mEq/L, Uréia 44,2 md/dl, Creatinina 0,9mg/dl, TGO 850 UI/L, TGP 1520 UI/L.  

 
Sobre o caso clínico apresentado, trata-se de 

 

A) rash cutâneo de provável etiologia viral, pois o paciente apresentou pródromos como prostração, além da         
elevação de transaminases. 

B) farmacodermia, possivelmente do tipo DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms), uma 
vez que apresenta correlação temporal com o início da nova droga e a eosinofilia. 

C) rash cutâneo secundário a neoplasia, possivelmente um linfoma, uma vez que apresenta linfonodomegalia e       
linfócitos atípicos. 

D) provável quadro bacteriano, uma vez que apresenta Leucocitose com Bastonetose. 
E) provável quadro parasitário, uma vez que apresenta marcada eosinofilia. 

 
18. A dermatite atópica é uma das doenças de pele mais frequentes, assinale a alternativa CORRETA sobre essa condição: 
 

A) A dermatite atópica é mediada por linfócitos T de memória localizados na pele, quando expostos a um agente 
agressor desencadeiam local de hipersensibilidade. 

B) A lesão de pele geralmente, é descrita como escamas oleoseas sobrepostas a placas eritematosas no sulco     
nasolabial e na glabela. 

C) Para lesões localizadas no rosto, o tratamento de escolha é o uso de clobetasol tópico, associado a higiene local 
com agua e sabão, ao menos 3 vezes ao dia. 

D) Uma possibilidade terapêutica é o uso de Tacrolimus creme, que apresenta vantagem em relação aos corticoides 
tópicos por não causar atrofia cutânea. 

E) Apesar de estar no espectro das doenças atópicas, raramente apresenta-se associada a asma ou a rinite alérgica. 
 

19. Eliel, portador de cirrose de etiologia alcóolica, dá entrada no serviço de emergência apresentando confusão mental e 
rebaixamento do nível de consciência. Um familiar relata que Eliel está sem evacuar há 5 dias. No exame físico, o    
paciente está sonolento, com 12 pontos na escala de coma de Glasgow, apresenta ascite de grande volume, com    
presença de circulação colateral superficial no abdome e icterícia discreta. Seus sinais vitais estão estáveis. O familiar 
trouxe exames que foram coletados no dia anterior e que revelam, bilirrubina sérica de 2,2 mg/dl, albumina sérica de 
2,4mg/dl e RNI de 1,9. 

 
De acordo com a classificação de Child-Pugh, trata-se de um paciente com 

 

A) 10 pontos, sendo classificado na categoria B. 
B) 11 pontos, sendo classificado na categoria C. 
C) 14 pontos, sendo classificado na categoria D. 
D) 12 pontos, sendo classificado na categoria B. 
E) 13 pontos, sendo classificado na categoria C. 

 
 
Leia a seguir para responder as questões 20 e 21. 

 
Arnaldo, portador de cirrose de etiologia alcóolica dá entrada em serviço de emergência, apresentando confusão men-
tal e rebaixamento do nível de consciência. Um familiar relata que o paciente está sem evacuar há 5 dias. Ao exame fí-
sico, está sonolento com 12 pontos na escala de coma de Glasgow, apresenta ascite de grande volume, com presença 
de circulação colateral superficial no abdome e icterícia discreta. Seus sinais vitais estão estáveis. O familiar trouxe 
exames que foram coletados no dia anterior, que revelam, bilirrubina sérica de 2,2 mg/dl, albumina sérica de 2,4mg/dl e 
RNI de 1,9. Diante desse quadro, o médico assistente optou por iniciar o tratamento da encefalopatia com uso de    
Lactulose.  
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20. Sobre o tratamento do quadro neurológico desse paciente, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Caso o paciente seja refratário a terapia com lactulose, antibióticos podem ser utilizados, sendo a melhor escolha 
por agentes que sejam pouco absorvidos e com mais atuação local, como a rifaximina, a neomicina ou o metroni-
dazol. 

B) Como o paciente apresenta cirrose de etiologia alcoólica, deve receber terapia com benzodiazepínicos associado 
a lactulose, uma vez que se trata de possível crise de abstinência sobreposta a encefalopatia hepática. 

C) Caso o paciente melhore com o uso de lactulose, no seu tratamento domiciliar deve ser orientada dieta com restri-
ção proteica, uma vez que a proteína é a principal fonte de produção de amônia. 

D) A lactulose foi corretamente prescrita, pois além de atuar como um laxativo, possui capacidade de alcalinizar o PH 
colônico, dificultando a absorção da amônia. 

E) A lacutolose foi bem utilizada, considerando que a meta terapêutica para o paciente é a evacuação em torno de 5 
vezes ao dia. Caso essa meta não seja atingida deve-se inicialmente tentar a associação com laxativos, uso de 
óleo mineral, para então pensar em terapias de segunda linha. 

 
21. Após a melhora do quadro inicial do Sr. Eliel, descrito na questão anterior, assinale a alternativa com a opção que  

expressa a sua condução no tratamento da ascite: 
 

A) Os pacientes devem receber terapia diurética, sendo recomendada a associação de hidroclorotiazida com amiloride. 
B) Uma medida apropriada para a ascite refratária, que tem grande impacto na sobrevida nesses pacientes, é a realiza-

ção do TIPS (Shunt portossistêmico intra-hepático transjugular). 
C) O paciente deve ser orientado a uma dieta hipossódica, sendo ideal, o consumo inferior a 2g de sódio por dia. 
D) Caso decida-se por realizar a paracentese de alívio, esse paciente deve obrigatoriamente receber terapia profilática 

com antibiótico, devido ao alto risco do desenvolvimento de peritonite bacteriana espontânea. 
E) Atualmente a terapia padrão para a ascite refratária é feita com uso de vasoconstrictores esplâncnicos, especialmen-

te a terlipressina. 
 

22. A respeito das vasculites, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) A granulomatose eosinofilica com poliangiite caracteriza-se pela presença de episódios recorrentes de ulceras  
genitais e orais, em alguns casos podendo apresentar acometimento de vasos maiores. 

B) A Poliarterite nodosa possui o ANCA como marcador e cursa com mononeurite múltipla, associada a episódios de 
broncoespasmo. 

C) A arterite de Takayasu costuma ocorrer em idosos do sexo masculino e sua característica é o acometimento da 
aorta e de seus ramos principais. 

D) A Granulomatose com poliangiite possui o ANCA como marcador e costuma acometer vias aéreas, em alguns   
casos podendo evoluir com doença pulmonar, insuficiência renal e lesões de pele.  

E) A doença de Behçet é caracterizada pela presença de ceratite intersticial associada a sintomas dos vestíbulos  
auditivos. 

 
23. Assinale a condição a seguir que NÃO cursa com espondiloartrite: 
 

A) Espondilite anquilosante. 
B) Artrite Psoriásica. 
C) Artrite enteropatica. 
D) Artrite reativa. 
E) Artrite reumatoide. 

 
 

24. A infecção por MRSA (Estafilococo aureus resistente a meticilina) adquirida na comunidade tem se tornado cada vez 
mais frequente. Das opções terapêuticas a seguir, a droga utilizada para uma celulite causada por MRSA comunitário 
em paciente estável, é: 

 

A) Cefalexina. 
B) Amoxicilina com Clavulanato. 
C) Claritromicina. 
D) Sulfametoxazol-Trimetoprim. 
E) Polimixina B. 
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25. Roberto, recém diagnosticado com o vírus HIV procura atendimento médico para orientação quanto a sua terapia antir-
retroviral (TARV). Das orientações a seguir, a mais adequada para esse paciente é: 

 

A) Independente do nível de CD4, deve receber TARV com 3 drogas, associação de Lamivudina, Tenofovir e Dolute-
gravir, caso não apresente coinfecção com tuberculose.  

B) Considerando o diagnóstico recente, caso esteja assintomático e com CD4 superior a 350, não há necessidade de 
inicio de TARV no momento, uma vez que as evidências apontam relação entre o início precoce e a maior         
resistência viral. 

C) Considerando a ausência de sintomas, caso possua níveis de CD4 superiores a 500, devemos iniciar terapia com 
2 drogas, associação de Lamivudina com Tenofovir. 

D) Caso apresente coinfecção com tuberculose, o esquema de TARV é a associação de Zidovudina com Lamivudina 
e Lopinavir com Ritonavir. 

E) Caso haja resultado positivo para o HLA-B*5701 e um alto risco cardiovascular, não se deve incluir o Tenofovir na 
terapia inicial, dando preferência ao Abacavir. 

 
26. Aldemiro, 32 anos, é admitido no pronto atendimento após ter ingerido 30 comprimidos de uma substância desconheci-

da. Ao exame físico apresenta-se em confusão mental, rebaixamento do nível de consciência, abalos mioclônicos,   
mucosas secas e redução dos movimentos intestinais. O eletrocardiograma revela taquicardia com complexo QRS 
alargado. Sobre o caso clínico apresentado, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) O quadro clínico sugere possível intoxicação por organofosforado, estando indicado, medidas de suporte clínico e 
atropina associada a pralidoxima. 

B) O quadro sugere intoxicação por antipsicóticos atípicos, estando indicado, medidas de suporte clínico e infusão 
lenta de biperideno por via venosa. 

C) O quadro sugere intoxicação por escopolamina, estando indicado, medidas de suporte clínico e atropina até a    
resolução do quadro. 

D) O quadro sugere intoxicação por inibidores de recaptação de serotonina, estando indicado, medidas de suporte 
clínico e uso de amiodarona por via intravenosa, uma vez que não existem antídotos específicos. 

E) Possivelmente trata-se de intoxicação por antidepressivo tricíclico, estando indicado, medidas de suporte clínico e 
uso de bicarbonato de sódio. 
 

 
27. Sobre os acidentes com animais peçonhentos, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) A maioria dos acidentes ofídicos no Brasil ocorre com cobras do gênero Crotalus. 
B) O acidente escorpionico grave pode determinar alterações cardíacas, sendo possível visualizar no eletrocardio-

grama a inversão de onda T e o infradesnivelamento do segmento ST, que costumam desaparecer em até três  
dias do acidente. 

C) O veneno da cobra coral (elapídico) possui uma ação proteolítica local, podendo levar ao consumo de fatores da 
coagulação com quadro semelhante a coagulação intravascular disseminada. 

D) No acidente laquetico o paciente pode apresentar fascies miastenicas, pois o veneno atua bloqueando a liberação 
de acetilcolina. 

E) O acidente com lonomia costuma cursar apenas com dor local, no entanto, nas formas graves pode ocorrer    
desmielinização e dano neurológico permanente. 

 
28. Isidoro, 58 anos, está em tratamento para hipertensão em uso de Anlodipino 10mg ao dia, Ramipril 10mg ao dia e  

Clortalidona 25mg ao dia. Ele procura consulta médica pois sua pressão ainda não está controlada, na consulta você 
verifica que a pressão arterial é 150x104 mmHg. Considerando que o paciente é portador de Hipertensão arterial resis-
tente e que não possui outras comorbidades, a droga de escolha para ser associada ao esquema terapêutico citado, é: 

 

A) Atenolol. 
B) Losartana. 
C) Espironolactona. 
D) Clonidina. 
E) Hidralazina 
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29. A respeito do tratamento da insuficiência cardíaca, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Uma droga promissora no tratamento dos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada é 
a associação de Sacubitril com Valsartana, que demonstrou redução de mortalidade no estudo PARADIGM-HF 
para esse perfil de pacientes. 

B) A Ivabradina reduz a mortalidade nos pacientes portadores de fibrilação atrial, que sejam intolerantes ao uso de 
betabloqueadores e possuam fração de ejeção reduzida. 

C) O Alisquireno demonstra redução de mortalidade nos pacientes que persistem muito sintomáticos e possuem    
fração de ejeção reduzida, mas desde que associado a um bloqueador do receptor de angiotensina. 

D) Os pacientes que mais se beneficiam da terapia de ressincronização cardíaca são aqueles com fração de ejeção 
reduzida, em ritmo sinusal, com bloqueio de ramo esquerdo ao eletrocardiograma e com um QRS maior que 
150mseg. 

E) A associação de Hidralazina com Nitrato apresenta redução de mortalidade nos pacientes portadores de fração de 
ejeção preservada e que não toleram o uso de inibidores de enzima conversora de angiotensina ou de bloqueado-
res do receptor de angiotensina. 

 
30. Jaime, 30 anos, sem comorbidades prévias, é admitido no pronto atendimento com queixa de palpitações, com início 

há 30 minutos, nega dispneia ou dor torácica. Sua frequência cardíaca é de 180bpm, pressão arterial de 110x70 
mmHg, frequência respiratória de 30ipm, apresenta-se com os pulmões sem congestão e sem outras alterações no 
exame físico. O traçado do monitor é apresentado a seguir. A conduta recomendada pelas diretrizes atuais, é realizar 

 

                

 

A) manobras vagais, caso não apresente resposta, aplicar adenosina na dose de 6mg, por via intravenosa, diluído 
em soro fisiológico em infusão lenta. 

B) manobras vagais, caso não apresente resposta, infundir de 150 a 300mg de amiodarona por via intravenosa,      
diluído em soro fisiológico  em infusão lenta. 

C) manobras vagais, caso não apresente resposta, infundir 300mg de amiodarona por via intravenosa em infusão  
rápida. 

D) cardioversão elétrica sincronizada imediatamente. 
E) manobras vagais, caso não apresente melhora, aplicar adenosina na dose de 6mg por via intravenosa em infusão 

rápida. 
 

Caso Clínico 1 
 

Norberto, 80 anos, com hipertensão arterial sistêmica, procura atendimento de emergência por apresentar quadro agu-
do de diarreia com 3 dias de evolução. Na avaliação inicial há sinais de desidratação importante, confusão mental e ta-
quipneia. Apresenta os seguintes dados vitais, pressão arterial de 80x50mmHg, frequência cardíaca de 104bpm, fre-
quência respiratória de 32ipm e temperatura de 37,2° C.  Seu peso é 60kg. Exames de Laboratório: Hemoglobina de 
12mg/dl, leucócitos de 13.500, bastões de 10%, plaquetas de 250.000, sódio de 161meq/l, potássio de 2.2meq/l, crea-
tinina de 2,0 mg/dl e uréia de 180mg/dl. Gasometria Arterial: PH de 7,22, Bicarbonato 12 mEq/l, PCO2 26mmHg e PO2 
82 mmHg. 

 
Em relação ao caso clínico apresentado, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

 

31. ( F ) A gasometria do paciente apresenta um distúrbio misto, com acidose metabólica e Alcalose Respiratória. 
 
32. ( F ) O déficit corporal total de potássio estimado para esse paciente é de 50mEq. 
 
33. ( F ) A hipernatremia do paciente provavelmente decorre de excesso de sódio. 
 
34. ( F ) A relação Ureia e Creatinina do paciente sugere que já existe um dano tubular provocando a insuficiência renal do 

paciente. 
 
35. ( V ) Caso o paciente apresente hipocalemia refratária, deve-se considerar a possibilidade haver hipomagnesemia     

associada 
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Caso Clínico 2 
 

Rômulo, 82 anos, procura o pronto atendimento com queixa de dor torácica. Ele refere que essa dor iniciou há 4 horas, 
sendo do tipo opressiva, irradiada para ambos os membros superiores, e que apresenta discreta melhora quando fica-
va em repouso. Refere história pregressa de hipertensão e de tabagismo. No exame físico, constata-se, pressão arteri-
al de 110x60mmHg, frequência cardíaca de 84bpm, frequência respiratória de 18ipm e temperatura de 36,5°, sem     
outras alterações. Realizado imediatamente um ECG que apresentou o seguinte resultado:  

 

 

 

Em relação ao caso clínico apresentado, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
 

36. ( F ) O ECG demonstra um infarto agudo do miocárdio de parede inferior. 
 
37. ( V ) Caso a estratégia definida seja a realização de uma angioplastia primária uma possibilidade de terapia anti      

agregante para esse paciente seria a associação de AAS e Ticagrelor. 
 
38. ( F ) Caso não existam contraindicações, o nitrato deve ser empregado uma vez que reduz a mortalidade          

nesses    casos. 
 
39. ( V ) O uso de estatinas de alta potência nas primeiras 24 horas se relacionam com menor mortalidade nesses casos. 
 
40. ( F ) A idade do paciente e o tempo de inicio dos sintomas contraindicam o uso de fibrinolíticos.  
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