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1-José tem 35 anos e comparece à emergência com queixa de dispneia. Trata-se de 

um jovem, trabalhador da construção civil, morador de Ceilândia, casado, pai de um 

filho. Refere que há 5 dias vem apresentando chiados no peito, as quais pioram no 

trabalho e após atividades extenuantes, tosse com expectoração clara e dispnéia. O 

quadro vem prejudicando seu rendimento no trabalho, sendo que em uma das crises 

teve que ser levado à UPA para atendimento. Seu exame físico mostra:  

Fácies atípica, sobrepeso.  

Desperto, orientado, anictérico e acianótico, afebril, taquipnéico e dispnéico (24irpm). 

SatO2: 89%, FC: 112bpm, PA: 128x82mmHg, Tax: 36,5ºC 

Ritmo cardíaco regular em 2 tempos, sem sopros. 

Murmúrio vesicular fisiológico, universalmente audível, com sibilos expiratórios 

difusos, sem roncos ou crepitantes. 

Abdome flácido, sem massas e ou visceromegalias, peristalse presente. 

Membros sem edema ou empastamentos. 

Desde que foi à UPA vem utilizando de forma intermitente salbutamol spray, mas acha 

que não está melhorando. Hoje como já acordou com chiado no peito resolveu 

procurar atendimento em uma emergência de maior porte por considerar que possui 

mais recursos para auxiliar em seu caso. 

Sobre o caso acima assinale o incorreto: 

a) As mortes por asma tem diminuído na última década muitos países ricos, 

possivelmente pela maior utilização de broncodilatadores beta-adrenérgicos 

de longa duração e anticolinérgicos, em lugar do uso de broncodilatadores 

beta-adrenérgicos de curta duração. 

b) A asma ocorre mais frequentemente em pessoas obesas e muitas vezes é 

mais difícil de controlar, o que pode estar ligado às adipocinas pró-inflamatórias 

liberadas em maior quantidade nesses pacientes. 

c) Uma minoria de pacientes asmáticos (aproximadamente 10%) apresenta 

exames cutâneos negativos para alérgenos inalatórios comuns. Esses 

pacientes geralmente mostram o início da doença na idade adulta e podem ser 

sensíveis à aspirina. 

d) A asma induzida pelo exercício geralmente começa após o exercício ter 

terminado e se resolve espontaneamente em cerca de 30 min, tende a ser pior 

em climas frios e secos do que em condições quentes e úmidas. 
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2-Sobre o tratamento da asma assinale o correto: 

a) Omalizumab é um anticorpo bloqueador que neutraliza a IgE circulante que 

tem demonstrado reduzir o número de exacerbações em pacientes com asma 

e pode melhorar o controle da asma principalmente em pacientes com Asma 

Intrínseca. 

b) Atualmente não há evidências de que a teofilina tenha qualquer benefício no 

tratamento da asma, mesmo em pacientes com asma grave pelo seu perfil 

desfavorável de efeitos colaterais. 

c) Pacientes com asma que serão submetidos à cirurgia devem suspender o 

corticoide inalatório pelo menos 72 horas antes da cirurgia, otimizando a dose 

de beta agonistas neste período. Esta conduta mostrou reduzir a taxa de 

pneumonia secundária a invasão da via aérea no procedimento anestésico. 

d) A aspergilose broncopulmonar é incomum e resulta de uma reação pulmonar 

alérgica a esporos de Aspergillus fumigatus, sendo os testes cutâneos 

geralmente positivos e a pesquisa das precipitinas séricas de Aspergillus 

geralmente negativa nesta condição clínica. 

 

3-Paciente do sexo feminino, 67 anos, hipertensa, obesa, dislipidêmica, apresenta em 

consultas sucessivas níveis pressóricos médios de 156x104 e IMC 30,5; está em uso 

de losartana 100mg/dia e atenolol 50mg/dia. Perfil laboratorial: Cr 0,7, LDL 162, HDL 

33, TGL 270, Glic 110. Considere RCV: risco cardiovascular e LOA: lesão de órgão 

alvo. Nesse caso, o RCV é: 

a) intermediário; a avaliação de LOA não á mandatória; a meta pressórica é < 

135x85; o tratamento é inadequado e deverá ser reformulado 

b) muito alto; deverá ser avaliada a presença de LOA; a meta pressórica é < 

130x80; ao tratamento atual deverá ser associado inicialmente um diurético 

tiazídico 

c) intermediário; deverá ser avaliada a presença de LOA; a meta pressórica é < 

140x90; ao tratamento atual deve ser associado um bloqueador de canal de 

cálcio 

d) alto; deverá ser avaliada a presença de LOA; a meta pressórica é < 130x80; o 

tratamento é inadequado e deverá ser reformulado 
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4-Um homem, de 78 anos, há 2 meses queixa-se de falta de ar, com piora 

progressiva. Aos grandes esforços, sente queimação retroesternal e, em uma dessas 

ocasiões, sentiu tonturas, escurecimento visual e quase desmaiou, melhorando ao se 

deitar. Para conseguir dormir, eleva a cabeceira da cama e, mesmo assim, acorda 

com “canseira” todas as noites, melhorando quando se senta. Refere, ainda, “inchaço” 

nas pernas. Exame físico: PA = 128x88mmHg, FC = 108bpm, em bom estado geral, 

com extremidades quentes, jugulares túrgidas a 45° e pulsos carotídeos diminuídos. 

Pulmões: murmúrio vesicular presente com estertores crepitantes nas bases. 

Coração: bulhas arrítmicas normofonéticas, com desdobramento da 2ª bulha na 

expiração, B4 audível em mesocárdio e foco mitral e sopro sistólico paraesternal à 

direita, com irradiação para as carótidas. A ausculta cardíaca refere-se a: 

a) ausência de fibrilação atrial e estenose aórtica 

b) presença de fibrilação atrial e insuficiência tricúspide 

c) sobrecarga de volume e insuficiência mitral 

d) presença de fibrilação atrial e estenose aórtica 

 

5-Considerando crise renal da esclerodermia, assinale a alternativa correta. 

a) Ela ocorre de forma mais frequente em pacientes com a forma cutâneo-limitada 

da doença 

b) A presença de derrame pericárdico, anemia microangiopática, arritmias 

cardíacas, plaquetopenia precedem a ocorrência da crise renal da 

esclerodermia 

c) O uso de glicocorticoides na fase inicial da doença em pacientes com extenso 

acometimento cutâneo pode diminuir a incidência da crise renal 

d) O marcador sorológico mais frequentemente encontrado nos pacientes com 

crise renal é anticorpo anticentrômero 

 

 

 

 

 

6-Paciente de 72 anos, hipertenso, diabético e tabagista, é submetido a procedimento 

endovascular para correção de aneurisma de aorta abdominal. Evoluiu elevação 

gradual da creatinina e eosinofilia, associadas a livedo reticular em membros 
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inferiores, dor abdominal diarreia e vômitos. Os pulsos dos membros inferiores eram 

palpáveis, amplos e simétricos. Qual é a causa da piora da função renal? 

a) a-Nefropatia por contraste 

b) b-Ateroembolismo renal 

c) c-Necrose tubular aguda 

d) d-Rabdomiólise 

 

7- Em relação à síndrome cardiorrenal (SCR), assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Embora evidências clínicas já justifiquem a fisiopatologia conjunta entre o 

sistema cardíaco e renal, essa designação é recente, e propõe uma visão 

acadêmica e sistematizada. 

b) A SCR ocorre frequentemente intra-hospitalar, relaciona-se principalmente à 

nefropatia por contrastes usados nos estudos hemodinâmicos. 

c) O tipo crônico da SCR é frequente em pacientes com insuficiência cardíaca 

congestiva (ICC), que cronicamente leva à perda progressiva de função renal 

em uma significativa parcela dos portadores de ICC. 

d) A disfunção renal é preditor independente de prognóstico na ICC, portanto 

preservar a função renal é essencial no paciente cardiopata. 

 

8-Existem diversas medicações que levam à lesão renal, ou tem seu metabolismo 

alterado nas disfunções renais, podendo causar complicações quando utilizadas em 

pacientes nefropatas. Qual das medicações listadas abaixo, NÃO apresenta 

necessidade de preocupação com a sua interação com a função renal? 

a) Cefalosporinas 

b) Metronidazol 

c) Captopril 

d) Metformina 
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9-É uma característica radiológica da sarcoidose pulmonar: 

a) a radiografia simples do tórax está alterada em apenas 15% dos 

pacientes. 

b) com frequência apresenta massa ou nódulo solitário. 

c) o achado mais comum em mais da metade dos pacientes é a 

linfadenopatia hilar bilateral. 

d) são encontradas cavitações no parênquima em cerca de 20% dos 

pacientes. 

10-Pacientes com doença hepática grave podem desenvolver síndrome hepatorrenal, 

que tem como característica: 

a) a presença de necrose tubular renal na biópsia. 

b) sódio urinário alto associado à hipernatremia. 

c) osmolaridade urinária maior que a osmolaridade sérica. 

d) proteinúria maior que 3,0 gramas em 24h. 

 

11-O antibiótico com maior potência antimicrobiana contra o Mycoplasma 

pneumoniae, dentre os abaixo, é: 

a) Ampicilina + sulbactan                                                      

b) Ceftazidima + avibactan                                                                         

c) Claritromicina 

d) Meropenem 

 

12-A fisiologia do sopro tubário pode ser explicada por: 

a) passagem do ar por brônquio pérvio envolvido por extensa consolidação 

alveolar. 

b) passagem do ar por caverna residual tuberculosa ou de outra etiologia. 

c) transmissão do ruído glótico através de volumoso derrame pleural. 

d) transmissão de ruídos alveolares através de áreas de pneumotórax. 
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13-Sobre a investigação de poliúria, assinale a opção correta: 

a) a presença de hiponatremia pode estar relacionada à potomania dos 

bebedores de cerveja. 

b) a presença de hipernatremia sela o diagnóstico de diabetes insipidus central. 

c) a intoxicação por lítio causa uma poliúria associada à hipernatremia totalmente 

arresponsiva à desmopressina. 

d) em pacientes com diminuição dos reflexos de tronco a presença de poliúria e 

hipernatremia sela do diagnóstico de morte encefálica. 

 

14-Em um paciente admitido com um nível líquido radiológico em terço médio de 

pulmão direito, foi realizada toracocentese diagnóstica que demonstrou um líquido 

com relação proteína sérica/proteína do líquido de 0,1 e LDH do líquido de 20U/L 

(sérica de 200U/L, referência entre 115-225U/L) com análise citológica mostrando 

predomínio de eosinófilos. Qual situação clínica associada mais provavelmente 

justificaria esse achado: 

a) Hidropneumotórax 

b) Embolia pulmonar aguda 

c) Tuberculose pulmonar 

d) Síndrome torácica aguda da anemia falciforme 

 

 

15-Paciente de 34 anos, tabagista, vítima de acidente automobilístico há 10 dias. 

Internado inicialmente na unidade de trauma por tórax instável em ventilação 

mecânica. Após melhora inicial, evolui com piora respiratória e febre persistente. TC 

de tórax realizada na ocasião demonstrou extensa consolidação pneumônica em 

base e terço médio do pulmão direito. Realizadas culturas de sangue, urina e do 

lavado broncoalveolar protegido e iniciado esquema antimicrobiano empírico com 

Meropenem e Linezolida. Após cerca de 3 dias o paciente permanece febril, sem 

parâmetros objetivos de melhora do padrão ventilatório. Duas hemoculturas a cultura 

da secreção traqueal são finalizadas com crescimento de Pseudomonas aeruginosa 

multissensível e Stenotrophomonas maltophilia. Neste momento qual a melhor 

conduta: 
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a) Manter esquema antimicrobiano 

b) Associar Polimixina 

c) Associar Doxiciclina e suspender a Linezolida 

d) Associar Sulfametoxazol/Trimetoprim, suspender linezolida 

 

16- Dentre as combinações de exames laboratoriais abaixo, a que tem a maior 

probabilidade de representar uma doença megaloblástica secundária à depleção de 

folato é: 

a) reticulocitose e elevação da homocisteína 

b) anemia macrocítica e elevação do ácido metilmalônico 

c) plaquetopenia e elevação do ácido metilmalônico 

d) leucopenia e elevação da homocisteína 

 

 

17-As doenças abaixo são potenciais causas de dislipidemias secundárias, exceto: 

a) Hipotireoidismo 

b) Síndrome Nefrótica 

c) Síndrome Nefrítica 

d) Diabetes Mellitus 

 

 

18-Qual dos seguintes agentes infecciosos abaixo está associado tanto a ocorrência 

de linfoma de células T do adulto, como da paraparesia espástica tropical: 

a) CMV 

b) Vírus Epstein Barr 

c) HIV 

d) HTLV 1 

 

 

19-Homem de 38 anos é internado para investigação de quadro de astenia associada 

a volumosa esplenomegalia. O hematócrito é de 19%, plaquetas de 25000 e há 

presença de cromossomo Philadelphia. É provável que o número de leucócitos, o 

nível sérico de vitamina B12 e a fosfatase alcalina leucocitária estejam, 

respectivamente: 
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a) aumentado, aumentado, diminuído 

b) aumentado, aumentado, aumentada 

c) diminuído, diminuído, aumentada 

d) aumentado, diminuído, aumentada 

 

 

 

20-Paciente, 18 anos, portador de rins policísticos, evolui subitamente com cefaleia 

de forte intensidade e rebaixamento do nível de consciência. Qual o diagnóstico mais 

provável? 

a) Hemorragia subaracnóide secundária a MAV 

b) Tumor cerebral 

c) Ruptura de Aneurisma cerebral 

d) Síndrome urêmica 

 

 

21-Paciente de 25 anos, após quadro de diarréia autolimitada prévia dá entrada no 

PS com quadro de perda de força ascendente, diminuição dos reflexos tendinosos e 

sensação de formigamento nas pernas. O exame do líquor mostra importante 

proteinorraquia com celularidade normal. Considerando-se a principal hipótese 

podemos afirmar que: 

a) Cerca de 80% apresentam parestesia de mãos e pés associada a fraqueza. 

b) Alteração de sensibilidade é comum, sendo mais facilmente diagnosticada 

testando-se a sensibilidade tátil. 

c) Na fase aguda a apresentação com dorsalgia é rara e deve sugerir diagnóstico 

diferencial mais amplo. 

d) A presença de disautonomia é infrequente, mas confere pior prognóstico 

neurológico. 

 

22-Paciente feminina, de 20 anos, com história de etilismo prévio e diagnóstico de 

Depressão há 10 dias, quando foi iniciado tratamento com venlafaxina em progressão 

de dose. É trazida ao Pronto Socorro pelo namorado com quadro de agitação, 

confusão mental, febre e diarréia iniciados há 12 horas. Ao exame físico foi observado 

ainda rigidez muscular e mioclonia. Qual o diagnóstico mais provável: 
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a) Intoxicação por álcool e metilenodioximetanfetamina 

b) Síndrome Serotoninérgica 

c) Síndrome Neuroléptica Maligna 

d) Diarreia Infecciosa 

 

23-Em relação ao Prolapso Valvar Mitral (PVM), assinale a alternativa incorreta: 

a) pode haver folhetos valvares redundantes com degeneração mixomatosa e 

altas concentrações de ácido mucopolissacarídeo. 

b) as cordas tendíneas podem ser alongadas e sujeitas à ruptura. 

c) pode haver um click mesossistólico gerado pela tração de cordas tendíneas ou 

pela excursão máxima do prolapso mitral. 

d) o folheto anterior é usualmente mais afetado que o posterior. 

 

24-Um homem de 40 anos apresentando níveis tensionais persistentemente elevados 

(PA diastólica > 130), queixa de cefaleia, náuseas e tontura. Evolui com oligúria, 

função renal limítrofe e fundoscopia com edema de papila e exsudatos retinianos. O 

diagnóstico provável é: 

a) Vasculite cerebral 

b) Hipertensão maligna 

c) Hipertensão renovascular 

d) Dissecção aórtica 

 

25-Pela presença de fadiga, anorexia, perda de peso, náuseas, vômitos, hipotensão 

postural, hiponatremia, creatinina elevada e eosinofilia, você suspeita de insuficiência 

suprarrenal para seu paciente. Nesta situação, o melhor exame a ser solicitado é: 

a) cortisol sérico 

b) ACTH plasmático 

c) teste de tolerância à insulina 

d) teste da cosintropina 
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26-Sobre a Síndrome de Sheehan, assinale a alternativa correta: 

a. Trata-se de hipogonadismo secundário a tumores hipofisários. 

b. A doença se desenvolve usualmente entre 10 a 20 anos. 

c. Os sinais mais frequentemente encontrados são hipernatremia, 

hiperglicemia e anemia. 

d. Pacientes femininas podem apresentar dismenorreia e hirsutismo. 

 

 

27-Sobre pneumonias em imunossuprimidos podemos afirmar: 

a) A etiologia não guarda relação com a causa da imunossupressão. 

b) Etiologias virais e fúngicas têm evolução muito rápida. 

c) Pneumonias entre 2 a 4 semanas pós transplante geralmente é 

bacteriana. 

d) Avaliações de rotina são muito úteis na detecção precoce da etiologia. 

 

 

28-Sobre a Síndrome de Miller Fisher podemos afirmar: 

a) É um subtipo de miastenia gravis, com pior prognóstico. 

b) Está associada à presença de anticorpos anti-RO. 

c) E causado por anticorpos contra placa motora na extremidade axonal. 

d) A tríade clássica é formada pelo oftalmoplegia, ataxia e arreflexia. 

 

 

29-Paciente admitido há 2h com cefaleia súbita, seguida de coma, com tomografia 

de crânio realizada na emergência mostrando hemorragia subaracnóidea. Na 

imagem há inundação ventricular com sangue. Sobre essa patologia, qual opção 

demonstra uma complicação comum e seu respectivo prevenção/tratamento? 

a) Pneumonia broncoaspirativa - meropenem por 7 dias. 

b) Vasoespasmo - nimodipina por 21 dias. 

c) Crises convulsivas - anticonvulsivante profilático. 

d) Isquemia cerebral - vasodilatador venoso para controle da pressão 

arterial. 
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30-Sobre o Tamponamento cardíaco podemos afirmar: 

a) Em caso de evolução muito rápida, há maior sintomatologia e sinais de 

choque. 

b) Em caso de derrames pericárdicos volumosos, perde-se o atrito 

pericárdico. 

c) O enchimento ventricular fica prejudicado na fase precoce da sístole. 

d) Ascite e edema são achados frequentes nos pacientes idosos. 

 

31-O uso de corticoide no edema cerebral está indicado em que situação?  

a) Hemorragia subaracnóidea.  

b) Trauma cranioencefálico.  

c) Tumores cerebrais.  

d) Acidente vascular cerebral isquêmico. 

 

32-Paciente inconsciente à chegada ao hospital, com relato de diarreia e vômitos 

e miose. Realizado intubação traqueal, com evidência de muita secreção 

pulmonar e sialorreia. A hipótese é: 

a) Intoxicação por opioides.  

b) Overdose de digitálicos.  

c) Ingestão de venenos de ratos tipo cumarínico.  

d) Intoxicação por organofosforados. 

 

33-Sobre cetoacidose podemos afirmar: 

a) Desnutridos com consumo excessivo de álcool podem desenvolver a 

cetoacidose alcoólica. 

b) Durante a fase de recuperação é comum evolução para acidose 

metabólica com ânion gap aumentado devido ao excesso de piruvato. 

c)  Pacientes com função renal alterada terão ânion gap normal, desde que 

não tenham uremia. 

d) A correção da cetonúria é o principal alvo terapêutico no tratamento da 

cetoacidose diabética. 
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34-Paciente de 58 anos, hipertenso há 20 anos e tabagista desde os 20 anos. 

Admitido com dor torácica, sem de pulso em radial esquerda e hematoma na 

parede torácica. Marque a principal hipótese diagnóstica: 

a) Embolia pulmonar. 

b) Dissecção aórtica. 

c) Infarto agudo do miocárdio. 

d) Pneumotórax espontâneo. 

 

35-Sobre a endocardite infecciosa (EI) podemos afirmar: 

a) Infecções pelo Staphylococus aureus são em geral insidiosas. 

b) Streptococcus viridans provocam infecções hiper-agudas e graves. 

c) Lesões regurgitantes apresentam maior risco quando em comparação 

às estenóticas. 

d) Os mais implicados na EI são as espécies de Streptococus, 

ultrapssando o S. aureus, antigo líder em infecções de vávulas nativas. 

 

36-Em um paciente com queimadura de 3º grau, acometendo 70% da superfície 

corporal, a abordagem inicial inclui: 

a) ressuscitação volêmica nas primeiras 24h com colóide.  

b) antibioticoterapia profiláticaca. 

c) suporte nutricional consiste em dieta hipoproteica e hipercalórica. 

d) Tromboprofilaxia. 

 

37-Paciente feminina de 61 anos procura pronto socorro com queixa súbita de 

palpitação, visão turva e dor torácica típica. Apresenta PA:100x50mmHg. 

Realizado ECG (Imagem 1). Qual o diagnóstico e conduta mais adequado? 
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Imagem 1 - ECG 

a) Fibrilação atrial; administração de dose de ataque de amiodarona. 

b) Fibrilação atrial; Cardioversão elétrica sincronizada. 

c) Flutter atrial 2:1; Cardioversão elétrica sincronizada. 

d) Fibrilação atrial; controle da FC com beta-bloqueador. 

 

38-Você foi chamado para organizar um ensaio clínico para testar o uso de um 

novo anticoagulante XYA1, no tratamento da trombose venosa profunda. Qual 

das seguintes afirmações sobre o desenho do estudo é verdadeiro? 

a) Um desenho de estudo ideal incluiria muitos pacientes à coagulação e 

compararia seus resultados aos desfechos de pacientes anteriores 

(históricos) que não tomaram a droga XYA1. Isso permitiria uma 

conclusão mais rápida. 

b) A seleção da população para a inclusão no ensaio não é importante, 

desde que os cuidados para randomização e cegamento sejam 

observados. 

c) A vantagem de realizar um ensaio clínico randomizado em vez de um 

estudo prospectivo observacional do XYA1 é evitar o viés de seleção 

tratamento. 

d) Se o ensaio apresentar um resultado positivo (XYA1 é superior ao 

placebo), isso significa que qualquer o paciente com um coágulo se 

beneficiaria com a terapia com a droga. 
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39-Paciente com queixas de dispneia aos mínimos esforços, ortopneia, edema 

em membros inferiores e dispneia paroxística noturna. Na avaliação do status 

volêmico desse paciente, você sabe que o pulso venoso jugular é o item isolado 

do exame físico de maior valor nessa avaliação. Sobre a avaliação do pulso 

venoso jugular, marque a opção verdadeira: 

a) Em pacientes normais, o pulso venoso jugular aumenta com a 

inspiração devido ao aumento no retorno venoso ao ventrículo direito. 

b) A medida da elevação do pulso venoso jugular acima do ponto em que 

cruza o esternocleidomastoideo é uma medida acurada da pressão 

venosa central. 

c) O uso da jugular externa é preferível frente à jugular interna devido à 

facilidade de visualização da primeira. 

d) Pulsação venosa acima da clavícula num paciente sentado é 

considerado anormal. 

 

40.Paciente idoso é admitido na sala de emergência com insuficiência cardíaca 

descompensada, secundária a doença isquêmica crônica. No ECG apresenta 

fibrilação atrial e bloqueio de ramo esquerdo. RX de tórax demonstra 

cadiomegalia e infiltrados alveolares bilaterais, com linhas B de Kerley. Qual dos 

achados abaixo é o menos provável de estar presente neste paciente?    

a) Quarta bulha cardíaca. 

b) Frequência cardíaca irregular. 

c) Sinal de Kussmaul. 

d) Terceira bulha cardíaca. 

 

41.Todos os seguintes são tipicamente caracterizados como uma doença 

pulmonar obstrutiva, EXCETO: 

a) Asbestose 

b) Asma 

c) Bronquiectasia 

d) Bronquite crônica 
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42-Um jovem de 20 anos é levado ao pronto-socorro de ambulância depois que 

sua família o encontrou inconsciente em casa. Ele tem passado de abuso de 

drogas intravenosas e vírus da imunodeficiência humana (HIV) com 

acompanhamento médico irregular. Sua última contagem de CD4 foi <200 / μL. 

Na avaliação inicial, sua pressão arterial é de 120/75 mmHg, a frequência 

cardíaca é de 105 bpm, a frequência respiratória de 8 respirações / min, a 

saturação de oxigênio (SaO2) de 83% e a temperatura de 36,0 ° C. A gasometria 

em ar ambiente revela pH de 7,16, pressão parcial de dióxido de carbono (PCO2) 

de 70 mmHg e pressão parcial de oxigênio (PO2) de 55 mmHg. Qual dos 

seguintes é o diagnóstico mais provável? 

a) Asma 

b) Overdose 

c) Pneumonia pneumocócica 

d) Pneumocistose 

 

 

43-Uma mulher de 42 anos é tratada com carboplatina e paclitaxel para câncer 

de ovário em estágio III. A tomografia computadorizada (TC) após completar seis 

ciclos de terapia mostra que a carga tumoral diminuiu 25%. Qual é a melhor 

avaliação de sua resposta à terapia? 

a) Resposta completa. 

b) Resposta parcial. 

c) Progressão da doença. 

d) Doença estável. 

 

 

44-Paciente feminina de 44 anos portadora de síndrome mielodisplásica 

submetida a transplante de células-tronco alogênicas mieloablativas. Ela está 

neutropênica há 10 dias e desenvolveu febre de 39,5 °C. Ela teve um Port-a-Cath 

inserido para seu acesso intravenoso nos últimos 6 meses. O local do cateter não 

parece inflamado e ela nunca testou positivo para Staphylococcus aureus 

resistente à meticilina. Qual é a melhor escolha inicial de antibióticos para este 

paciente? 
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a) Cefepime 

b) Meropenem 

c) Piperacilina-tazobactam 

d) Qualquer uma das anteriores 

 

45-Todos os itens a seguir são características-chave do sistema imunológico 

inato, EXCETO: 

a) Uma característica exclusiva de animais vertebrados.  

b) Células importantes incluem macrófagos e linfócitos NK. 

c) Não reconhecimento de moléculas estranhas benignas ou micróbios. 

d) Reconhecimento por moléculas hospedeiras codificadas pela linha 

germinativa. 

 

46-Em pacientes com mieloma múltiplo, qual dos resultados a seguir é o mais 

poderoso preditor de sobrevivência? 

a) Grau de envolvimento ósseo na radiografia. 

b) Função renal. 

c) Albumina sérica. 

d) β2-microglobulina. 

 

47-Paciente masculino de 50 anos é avaliado no pronto-socorro por dor no peito 

que se desenvolveu em um restaurante após engolir um pedaço de bife. Ele relata 

episódios intermitentes de carne presa na parte inferior do peito nos últimos 3 

anos, mas nenhum tão grave quanto esse evento. Ele nega regurgitação 

alimentar fora desses episódios ou sintomas de azia. Ele consegue engolir 

líquidos sem dificuldade e não perdeu peso. Qual dos seguintes é o diagnóstico 

mais provável? 

a) Acalasia 

b) Adenocarcinoma do esôfago 

c) Divertículo esofágico 

d) Anel de Schatzki 

 

48-Homem de 45 anos de idade com câncer de pulmão não-pequenas células, 

metastático em quimioterapia. Ele se apresenta ao hospital depois que sua família 
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percebe que ele está confuso. O cálcio sérico é 11,5 mg/dL com albumina sérica 

de 2,5g/dL. Os sinais vitais são os seguintes: frequência cardíaca 132 bpm, 

pressão arterial 90/55 mmHg, frequência respiratória 18 respirações / min, 

temperatura 37,2°C. O que é primeira resposta terapêutica apropriada para sua 

hipercalcemia? 

a) 80 mg de furosemida intravenosa. 

b) Hidratação agressiva com solução salina intravenosa. 

c) Hidrocortisona 100 mg por dia. 

d) Ácido zoledrônico 4 mg por via intravenosa. 

 

 

 

49-Paciente masculino de 18 anos, proveniente de Roraima, se apresenta em 

uma clínica com febre, congestão nasal, fadiga severa e erupção na pele. A 

erupção começou com lesões discretas na linha do cabelo que coalescem à 

medida que a erupção se espalhou caudalmente. Há preservação das palmas das 

mãos e plantas dos pés. Pequenas manchas brancas com um halo vermelho 

circundante é notado no exame do palato. A partir do caso descrito, esse paciente 

corre risco de desenvolver qual dos seguintes no futuro? 

a) Encefalite 

b) Epiglotite 

c) Infecções oportunistas 

d) Neuralgia herpética 

 

50-Após uma história cuidadosa e uma avaliação física e econômica, você 

diagnosticou uma paciente de 24 anos com síndrome do intestino irritável. Que 

outra condição você esperaria encontrar neste paciente? 

a) Anatomia cerebral anormal. 

b) Doença auto-imune. 

c) História de doenças sexualmente transmissíveis. 

d) Diagnóstico psiquiátrico. 

 

 

 


