
2ª. PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

SEM ESPECIALIDADE

21.  A respeito do diagnóstico de sífilis na gestação, escolha a alternativa correta:

a) O achado de VDRL positivo é suficiente para confirmar a infecção.
b) O achado de VDRL negativo deve ser confirmado com a realização de um 

teste treponêmico (FTA-Abs).
c) O achado de VDRL positivo indica imunidade contra a doença.
d) O achado de VDRL positivo deve ser confirmado com a realização de um 

teste treponêmico (FTA-Abs). 

22. A presença de úlceras genitais e orais, com inflamação ocular, é descrita na 
seguinte patologia:

   a) Doença de Paget.
   b) Líquen plano.
   c) Doença de Fox Fordyce.
   d) Doença de Behçet.

23. O prolapso do cordão umbilical, em geral, ocorre durante o trabalho de parto 
após a rotura de membranas, espontânea ou artificial. É um evento que apresenta 
uma série de predisposições abaixo relacionadas, exceto:

a) Apresentação pélvica incompleta.
b) Polidrâmnio.
c) Apresentação alta e móvel.
d) Cesárea anterior.

24. Paciente do sexo feminino, 20 anos de idade, queixa-se de prurido e corrimento 
genital volumoso. O exame especular revela um corrimento amarelo-esverdeado, 
abundante,  fluido,  espumoso  e  com  odor  forte.  A mucosa  vaginal  encontra-se 
hiperemiada, edemaciada e colo com pontos de colpite. O agente etiológico mais 
provável é:

a) Candida albicans.
b) Chlamydia trachomatis.
c) Gardenerella vaginalis.
d) Trichomonas vaginalis.



25. Com relação  aos  betabloqueadores  (BB)  na  cardiopatia  isquêmica  crônica, 
podemos corretamente afirmar:

a)  Devem ser evitados nos pacientes com disfunção ventricular.
b)  Podem  ser  utilizados  com  segurança  nos  pacientes  com  distúrbio  da 

condução AV.
c)  Doentes portadores de asma não apresentam restrições ao seu uso. 
d)  A suspensão abrupta da droga, com uso crônico, pode precipitar isquemia 

cardíaca.

26. Sobre o choque é correto afirmar:

   a) As aminas vasoativas são responsáveis por todos os eventos do choque.
   b) O mais importante fenômeno fisiopatológico do choque é a deficiência de 

perfusão.
   c) A hipovolemia não tem importância na vasoconstricção.
   d) O aumento da permeabilidade capilar não contribui para a refratariedade 

terapêutica do choque.

27. A causa mais comum de insuficiência renal aguda é:

a) Pré-renal.
b)  Glomerulopatia.
c)  Pós-renal.
d)  Necrose tubular aguda. 

28.  Paciente  do  sexo  feminino,  30  anos  de  idade,  foi  trazida  ao  hospital  com 
pequeno sangramento vaginal, dor abdominal súbita em região inferior, náuseas, 
palidez  cutâneo-mucosa  e  desfalecimento.  Relata  problemas  ginecológicos  com 
longos períodos de amenorreia.  Ao exame físico,  evidenciando sinal  de Laffon 
positivo, o diagnóstico mais provável para essa paciente é:

a) Doença inflamatória pélvica.
b) Cisto ovariano roto.
c) Apendicite aguda supurada.
d) Prenhez ectópica rota.

29.  É  indicado  o  uso  de  imunoglobulina  para  hepatite  B,  nas  seguintes 
circunstâncias:

a)  Recém-natos de mães portadoras do AgHBs.
b)  Contato sexual com portador do VHB.
c)  Exposição acidental percutânea.
d)  Todas as alternativas anteriores.



30. É sugestivo de Síndrome de Dumping, ao ser realizado o Teste de Tolerância a 
Glicose prolongada:

a) Hipoglicemia tardia.
b) Hiperglicemia precoce.
c) Incremento de frequência cardíaca. 
d) Todas as alternativas anteriores.

  
31.  Em relação  à  Doença  do Refluxo  Gastroesofágico,  não é  considerada  uma 
complicação devido ao refluxo crônico:

a) Esôfago de Barret.
b) Esofagite.
c) Estenose.
d) Sangramento.

 
32.  Paciente  chega  ao  Pronto-Socorro  apresentando  dor  abdominal  intensa  e 
apresentando ao exame: dor a palpação superficial e profunda de todo o abdome, 
“abdome  em  tábua”,  ruídos  hidroaéreos  ausentes  e  sinal  de  Jobert  positivo. 
Apresenta, também, sinal de Rigler positivo ao Rx abdominal. Este quadro, acima 
referido, é compatível com:

a) Abdome agudo inflamatório por apendicite.
b) Abdome agudo perfurativo por pneumoperitônio.
c) Abdome agudo hemorrágico por lesão esplênica.
d) Abdome agudo obstrutivo por volvo.

33. Assinale a doença que não está associada à dislipidemia: 

a) Insuficiência renal.
b) Obesidade.
c) Diabete insípido.
d) Doença de Cushing.

34. Qual dos sinais ou sintomas a seguir permite, indiscutivelmente, o diagnóstico 
de hipertensão maligna? 

a) Cefaleia associada a vômitos.
b) Papiledema.
c) Paralisia do sexto par craniano.
d) Pressa diastólica superior a 120 mmHg.

35. Dentre os grupos abaixo, o mais atingido pela doença arterial coronariana é: 

a) Das mulheres pós-menopausa.
b) Dos normotensos.
c) Dos orientais.
d) Dos jovens.



36. É complicação do hipotireoidismo:

a) Fibrilação atrial.
b) Derrame pericárdico.
c) Ginecomastia.
d) Nefrocalcinose.

37.  Na avaliação inicial  do acompanhamento  ambulatorial  de um paciente  com 
doença pulmonar obstrutiva crônica, identifique o exame mais útil:

a)  Rx de tórax.
b)  Gasometria arterial.
c)  Espirometria.
d)  Proteinograma.

38.  Qual  dos  antibióticos  abaixo  é  mais  eficaz  no  tratamento  da  colite 
pseudomembranosa? 

a) Ceftriaxone.
b) Eritromicina.
c) Metronidazol.
d) Flagyl.

39. Assinale a alternativa errada:

a)  Glomerulonefrite  difusa  aguda  (GNDA)  é  caracterizada  pela  tétrade 
hipertensão + edema + hematúria + oligúria.

b)  Podemos dizer  que a  presença  de  dismorfismo eritrocitário  e  cilindros 
hemáticos no exame de urina (EAS) é patognomônico de glomerulonefrite 
difusa  aguda  (GNDA),  também  conhecida  como  síndrome  nefrítica 
clássica.

c)  O edema da GNDA tem origem nas perdas maciças de proteínas na urina, 
sem necessariamente ter relação com a congestão volêmica.

d)  Com relação à fisiopatologia de uma GNDA, podemos afirmar que há uma 
grande  infiltração  dos  capilares  glomerulares  por  células  inflamatórias 
(monócitos,  neutrófilos)  provocando  obstrução  do  fluxo  sanguíneo  e 
filtração glomerular, acarretando retenção hidrossalina.



40. Paciente do sexo feminino, 30 anos de idade, vítima de queimadura de segundo 
grau acometendo 40% da superfície corporal, deu entrada na emergência lúcida e 
orientada com pulso filiforme, pressão arterial 90x50 mmHg e palidez cutânea. Em 
caráter de emergência, qual das condutas abaixo é mais indicada em um primeiro 
momento?

a) Restaurar a volemia e combater a dor.
b) Fazer curativo e restaurar a volemia.
c) Combater a infecção e a toxemia.
d) Restaurar a volemia e combater a infecção.

41. As complicações da amebíase intestinal ocorrem em 1 a 4% dos casos, sendo 
mais frequente:

a) Tumorações intestinais.
b) Perfurações intestinais com peritonite.
c) Úlceras sangrantes.
d) Abscesso hepático.

42. A síndrome de Loeffler é característica da infestação por:

a) Oxiuríase.
b) Ancilostomíase.
c) Ascaridíase.
d) Estrongiloidíase.

43. Na interpretação dos marcadores sorológicos para hepatite B crônica, é correto 
afirmamos que:

a) HBsAg –  sua  presença  por  mais  de  24 semanas  é  indicativa  de  hepatite 
crônica.

b)   HBeAg – na infecção crônica está presente enquanto ocorrer alta replicação 
viral.

c) Anti HBe – sua presença sugere redução ou ausência de replicação viral, 
exceto nas cepas com mutação pré-core, não produtoras da proteína “E”.

d) Todas as afirmações são corretas.

44. A Síndrome hepatopulmonar é definida pela presença da tríade:

a) Doença hepática; hipoxemia; dilatações vasculares intrapulmonares.
b) Esteatose  hepática;  batimentos  das  asas  do  nariz;  constricção  vascular 

intrapulmonar.
c) Doença hepática; hipoxemia; constricção vascular intrapulmonar.
d) Esteatose hepática; baqueteamento digital; ascite.



45.  Paciente  do  sexo masculino,  35 anos  de idade,  com quadro  de pneumonia 
comunitária. São sinais para atentarmos:

a) Confusão mental.
b) Taquicardia acima de 125 bpm.
c) Taquipneia acima de 30 incursões respiratórias por minuto.
d) Todas as alternativas acima estão corretas.

46. Os critérios maiores de Jones para febre reumática são:

a) Cardite, poliartrite, coreia, eritema marginado e nódulos subcutâneos.
b) Febre, artralgia, febre reumática prévia.
c) Hepatoesplenomegalia, poliartralgia e febre.
d) Febre, endocardite, hepatoesplenomegalia.

47. O sintoma inicial em aproximadamente 75% dos casos de esclerodermia é:

a) Rigidez matinal.
b) Parestesias.
c) Fenômeno de Raynaud.
d) Emagrecimento.

48. São considerados achados anormais na colposcopia:

a) Epitélio metaplásico.
b) Junção escamo colunar.
c) Transformação típica escamosa.
d) Epitélio branco, mosaico e pontilhado.

49.  Na etiopatogenia  do câncer  gástrico,  alguns fatores  devem ser  considerados 
como importantes. Dentre os citados abaixo, destaca-se:

a) Grupo sanguíneo B.
b)  Gastrite atrófica.
c) Alcoolismo crônico.
d) Pólipos hiperplásicos.

50. A associação de corticoides aos tuberculostáticos é obrigratória na fase inicial 
da tuberculose:

a) Pleural.
b) Peritonial.
c) Pericárdica.
d) Meníngea.
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