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Prezado(a) candidato(a): 
 
Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com 
traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta. 
 
 

Nº de Inscrição Nome 
 
 
 
 

 

 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.  

 

 

 
 
QUESTÃO 01 
 
São drogas utilizadas no tratamento da dor neuropática todas as citadas abaixo, 
EXCETO: 
  
a) Clonidina. 
b) Gabapentina. 
c) Clonazepam. 
d) Amitriptilina. 
e) Baclofen. 
 
 
QUESTÃO 02 
 
São fatores de risco para quedas em pacientes idosos, EXCETO: 
 
a) Uso de benzodiazepínicos. 
b) Hipotensão postural. 
c) Uso de meias compressivas. 
d) Iluminação ambiental inadequada. 
e) Urgência urinária. 
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QUESTÃO 03 
 
São causas transitórias de incontinência urinária no paciente idoso todas as 
seguintes, EXCETO: 
 
a) Drogas anticolinérgicas. 
b) Fatores psicológicos. 
c) Infecção urinária. 
d) Incontinência urinária genuína de esforço. 
e) Impactação fecal. 
 
 
 
QUESTÃO 04 
 
São sintomas encontrados em pacientes com disautonomia, todos os relacionados 
abaixo, EXCETO:  
 
a) Distúrbios de controle esfincteriano. 
b) Anosmia. 
c) Síncope. 
d) Disfunção sexual. 
e) Vômitos. 
 
 
 
QUESTÃO 05 
 
São achados clínicos compatíveis com isquemia do sistema arterial vértebro-
basilar: 
 
a) Vertigem. 
b) Coma. 
c) Dor espontânea. 
d) Tetraplegia flácida. 
e) Afasia de Wernicke. 
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QUESTÃO 06 
 
Em relação à vacinação anti-influenza em adultos, escolha a única alternativa 
CORRETA: 
 
a) Aumenta o risco de síndrome de Guillain-Barré. 
b) É indicada de dois em dois anos. 
c) Reações adversas locais são raras, mas febre calafrios e mal-estar são 

bastante comuns após sua administração. 
d) Não têm a propriedade de interferir em testes sorológicos para HIV, HTLV-1 e 

HCV. 
e) Idosos e pacientes imunodeprimidos podem ter uma resposta imunológica 

insatisfatória. 
 
 
 
QUESTÃO 07 
 
São exemplos de antibióticos associados a inibidores de betalactamases todos os 
abaixo, EXCETO: 
 
a) Imipenem e cilastatina. 
b) Ticarcilina e ácido clavulânico. 
c) Ampicilina e sulbactam. 
d) Piperacilina e tazobactam. 
e) Amoxicilina e ácido clavulânico. 
 
 
 
QUESTÃO 08 
 
Deficiências nutricionais podem provocar alterações clínicas cutâneas. Entre as 
conhecidas, todas as relacionadas abaixo estão corretas, EXCETO: 
 
a) Pele seca e descamativa devido a deficiência de Vitamina A ou Zinco. 
b) Palidez cutânea e carência de ferro ou vitamina B12. 
c) Hiperceratose folicular e carência de vitamina D. 
d) Púrpuras e petéquias e carência de Vitaminas C ou K. 
e) Diminuição de gordura subcutânea e deficiência de calorias. 
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QUESTÃO 09 
 
Qual dos hipoglicemiantes orais abaixo relacionados tem como mecanismo de 
ação principal a sensibilização de tecidos periféricos à ação da insulina: 
 
a) Acarbose. 
b) Glimepirida. 
c) Rosiglitazona 
d) Repaglinida. 
e) Clorpropamida. 
 
 
 
QUESTÃO 10 
 
Em relação ao tratamento das dislipidemias, assinale a única alternativa 
CORRETA: 
 
a) O ácido nicotínico (niacina) reduz o nível do colesterol LDL e VLDL, mas 

provoca também redução do HDL-colesterol, o que limita um pouco seu uso. 
b) Dietas com teores muito baixos de gordura total ou gordura saturada podem 

diminuir tanto o HDL quanto LDL colesterol. 
c) A combinação de um inibidor da HMG-CoA redutase e de um fibrato tem como 

objetivos a potencialização da ação e a redução de riscos de efeitos adversos. 
d) A ezetimiba age na inibição da produção das lipoproteínas de baixa densidade 

no fígado. 
e) Os fibratos agem aumentando o HDL, diminuído o LDL e quase nada 

interferindo nos níveis de triglicérides. 
 
 
 
QUESTÃO 11 
 
São fatores causais de hipertensão arterial sistêmica todos os abaixo 
relacionados, EXCETO: 
 
a) Hiperaldosteronismo primário. 
b) Doença de Addison. 
c) Síndrome da apnéia obstrutiva do sono. 
d) Antiinflamatórios não-esteróides. 
e) Hipercalcemia. 
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QUESTÃO 12 
 
 Em relação às úlceras de pressão ou úlceras de decúbito, todas as afirmativas 
estão corretas, EXCETO: 
 
a) Em pacientes imunodeprimidos, lesões por herpes simples podem simular tal 

quadro. 
b) Acometem predominantemente áreas de pele adjacentes a proeminências 

ósseas ou cartilaginosas. 
c) Higienização da pele e suporte nutricional são fatores contribuintes para a 

prevenção. 
d) Antibióticos tópicos são rotineiramente recomendados. 
e) Infecções acometendo tecidos profundos podem demandar antibioticoterapia 

sistêmica. 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 13 
 
Em relação ao tromboembolismo venoso pulmonar, todas as afirmativas estão 
corretas, EXCETO: 
 
a) Uma das principais complicações da terapia anticoagulante com heparina é a 

trombocitopenia por toxicidade medular. 
b) Trombos confinados às veias profundas da região das panturrilhas raramente 

embolizam para a circulação pulmonar. 
c) O sinal radiológico de Westermark não é um achado freqüente. 
d) A warfarina sódica é taratogência e não deve ser utilizada em gestantes. 
e) A sensibilidade do Dímero-D é bastante elevada, mas sua especificidade é 

considerada baixa. 
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QUESTÃO 14 
 
A diarréia associada ao uso de antibióticos e a colite associada ao uso de 
antibióticos são complicações relativamente freqüentes decorrentes do uso de 
vários tipos diferentes de antimicrobianos. Em relação a essas doenças, todas as 
afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO: 
 
a) O uso de cefalosporinas de terceira geração contribui para reduzir as chances 

de colite, já que poupa parte importante da flora gram-positiva intestinal. 
b) A maioria dos casos de diarréia associada ao uso de antibióticos ocorre devido 

a mudanças na flora bacteriana fermentadora e não a infecção pelo Clostridium 
difficile. 

c) Em pacientes com colite, a pesquisa de leucócitos fecais costuma ser positiva 
em cerca de 50% dos casos. 

d) A pesquisa de toxinas A e B nas fezes pode ser útil para a caracterização da 
colite pelo Clostridium difficile. 

e) Vancomicina administrada por via enteral é uma alternativa terapêutica eficaz 
na colite pseudomembranosa. 

 
 
 
 
 
QUESTÃO 15 
 
Todos os cuidados abaixo relacionados devem ser adotados em pacientes com 
insuficiência renal crônica, EXCETO: 
 
a) Restrição sódica, em especial nos hipertensos. 
b) Restrição de potássio. 
c) Suplementação de cálcio. 
d) Restrição de magnésio, sobretudo de laxativos ou antiácidos que os 

contenham. 
e) Dieta hiperprotéica com até 2g/Kg/dia, especialmente nos indivíduos naqueles 

com proteinúria. 
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QUESTÃO 16 
 
Em pacientes com AIDS, a profilaxia de infecções oportunistas pode ser 
necessária. Em relação a esses casos, todas as afirmativas estão corretas, 
EXCETO: 
 
a) A pneumocistose pode ser prevenida pelo uso de sulfametoxazol-trimetoprim, 

pentamidina ou dapsona. 
b) Contagem de CD4 e história pregressa de infecções oportunistas são 

parâmetros úteis na indicação de profilaxias. 
c) Claritromicina pode ser utilizada na profilaxia de infecções pelo complexo 

Micobacterium avium. 
d) Uma vez iniciado um esquema profilático, ele deve ser mantido 

indefinidamente, independentemente do motivo que levou a sua prescrição. 
e) Indivíduos com IgG anti-CMV negativo não estão em risco de desenvolver a 

doença por esse agente oportunista. 
 
QUESTÃO 17 
 
Na anemia de doença crônica, todos os aspectos clínicos abaixo são observados, 
EXCETO: 
 
a) Usualmente é do tipo normocítica e normocrômica. 
b) Ferritina está freqüentemente normal ou elevada. 
c) Fisiopatologicamente é decorrente de carência de ácido fólico e ferro, 

associada à insuficiência medular. 
d) A eritropetina pode ser utilizada em alguns casos. 
e) Câncer, hepatopatia crônica e condições inflamatórias crônicas são causas 

freqüentes. 
 
QUESTÃO 18 
 
São drogas úteis no tratamento da osteoporose pós-menopausa todas as abaixo, 
EXCETO: 
 
a) Calcitonina. 
b) Bromocriptina. 
c) Ácido zoledrônico. 
d) Raloxifeno. 
e) Ergocalciferol. 
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QUESTÃO 19 
 
No tratamento da depressão, todas as opções farmacológicas e não-
farmacológicas abaixo relacionadas podem ser úteis, EXCETO: 
 
a) Tiroxina em dose suprafisiológica. 
b) Inibidores seletivos da recaptação de serotonina. 
c) Eletroconvulsoterapia. 
d) Psicoterapia. 
e) Estruturas de apoio social. 
 
QUESTÃO 20 
 
O delirium ou estado confusional agudo pode ser precipitado por todas as 
situações descritas abaixo, EXCETO: 
 
a) Suspensão de hipnóticos-sedativos. 
b) Uso de digoxina. 
c) Hipomagnesemia. 
d) Hipotireoidismo. 
e) Terapêutica com norfloxacina. 
 
QUESTÃO 21 
 
São causas de demência potencialmente reversíveis todas as relacionadas 
abaixo, EXCETO: 
 
a) Deficiência de vitamina B12. 
b) Hidrocefalia de pressão normal. 
c) Hematoma subdural crônico. 
d) Demência com corpos de Lewy. 
e) Infecção por HIV. 
 
QUESTÃO 22 
 
São exemplos de drogas úteis no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva, 
com redução de morbi-mortalidade, EXCETO: 
 
a) Maleato de enalapril. 
b) Digoxina. 
c) Valsartan. 
d) Espironolactona. 
e) Metoprolol. 
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QUESTÃO 23 
 
São medidas úteis como screening de câncer em adultos médios com razoável 
evidência para sua recomendação todas as abaixo, EXCETO: 
 
a) Toque retal em homens e mulheres acima de 50, para detecção de câncer de 

reto. 
b) Pesquisa de sangue oculto fecal em adultos com mais de 50 anos, para 

detecção de câncer colorretal. 
c) Exame de citologia cervical uterina (Papanicolaou) em mulheres que iniciaram 

atividade sexual, para detecção de câncer de colo uterino. 
d) Mamografia em mulheres com mais de 40 anos, para detecção de câncer de 

mama. 
e) Exame clínico das mamas em mulheres, especialmente a partir de 40 anos, 

para detecção de câncer de mama. 
 
QUESTÃO 24 
 
São causas de hiponatremia todas as relacionadas abaixo, EXCETO: 
 
a) Hipotireoidismo. 
b) Polidipsia psicogênica. 
c) Deficiência de ACTH. 
d) Diabetes insipidus nefrogênico. 
e) Reação idiossincrásica com inibidores da ECA. 
 
QUESTÃO 25 
 
Em relação às infecções do trato urinário, todas as afirmativas estão corretas, 
EXCETO: 
 
a) Escherichia coli é o principal agente nas cistites.  
b) Febre não é um achado comum nas cistites. 
c) Na prostatite aguda, a principal via de implantação bacteriana é hematogênica. 
d) Na pielonefrite aguda pode haver o encontro de clindros leucocitários em 

exame de urina rotina. 
e) Nitrofurantoína e sulfametoxazol-trimetoprim são opções para uso profilático, 

quando indicado. 
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ATENÇÃO: 
 
 
COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO R ESERVADO 
PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A SEGUINTE FR ASE: 
 
 
“A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais, 
inclusive de saúde, impuseram importantes transformações na prática médica.” 
 
 

Extraída do abstract  de: 
ALMEIDA, José Luiz Telles de and SCHRAMM, Fermin Roland. Transição 
paradigmática, metamorfose da ética médica e emergência da bioética. Cad. Saúde 
Pública, 1999. 

 
 


