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1) Em relação a sarcoidose, assinale a opção correta.

(A) A linfadenopatia é incomum.
(B) O órgão mais comumente atingido é o pulmão.

(C) A maioria dos pacientes estão na faixa dos 60 aos 80

anos de idade.
(D) A doença têm uma predileção quanto aos fumantes.

(E) A radiografia do tórax é utilizada como critério único

para o diagnóstico da doença.

2) Em relação às manifestações clínicas dos distúrbios primá-

rios da hemostasia, assinale a opção correta.

(A) O início do sangramento após um traumatismo é tardio.

(B) Os locais de sangramento mais comumente observados são

as articulações, músculos e retroperitônio.

(C) No exame físico do paciente encontramos petéquias e

equimoses.
(D) Possuem caráter autossômico ou recessivo ligado ao cro-

mossomo X.

(E) Exigem terapia sistêmica e prolongada.

3) Um infarto agudo do miocárdio de parede anterior está mais

comumente relacionado com a obstrução de qual artéria

coronariana?

(A) Coronária direita.

(B) Cirunflexa.

(C) Coronária esquerda.

(D) Descendente anterior .
(E) Coronária esquerda, ramo póstero-lateral.

4) Dentre as drogas abaixo, assinale a mais indicada para o
tratamento da estrongiloidíase.

(A) Pamoato de pirantel.

(B) Ivermectina.
(C) Praziquantel.

(D) Mebendazol.

(E) Metronidazol.
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5) A avaliação laboratorial da anemia hemolítica é sugerida

pelos seguintes achados:

(A) reticulocitose, haptoglobina baixa, LDH elevado.

(B) reticulócitos normais, haptoglobina baixa, bilirrubina

indireta elevada.
(C) reticulocitose, haptoglobina elevada, bilirrubina indi-

reta elevada.

(D) reticulocitose, LDH elevado, bilirrubina indireta baixa.

(E) reticulocitose, haptoglobina elevada, LDH baixo.

6) Um paciente dá entrada na emergência com quadro de mal estar

e sudorese. No exame físico apresenta freqüência cardíaca em

torno de 20 batimentos por minuto.O eletrocardiograma

evidencia bloqueio AV de terceiro grau intermitente. A

conduta mais adequada é o uso de

(A) atropina.

(B) noradrenalina.
(C) marca-passo temporário.

(D) cedilanide.

(E) beta bloqueador.

7) Uma paciente foi submetida a tireoidectomia total. No pós-

operatório evoluiu com espasmos musculares, irritabilidade,

depressão e psicose. A provável causa dessa complicação é a

(A) hipermagnesemia.

(B) hipomagnesemia

(C) hipocalcemia

(D) hipercalcemia.

(E) hipercalemia.

8) Com relação à sífilis é INCORRETO afirmar que

(A) a forma secundária é marcada por erupção cutânea.

(B) a forma primária costuma cursar com adenopatia inguinal,

dolorosa e que tende a fistulizar.

(C) o cancro tende a regredir espontaneamente.

(D) na fase primária o diagnóstico pode ser realizado por

pesquisa direta do treponema na secreção da lesão ulce-

rada.
(E) o cancro pode não ser visível, principalmente em mulhe-

res.
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9) A droga empregada em pacientes com varizes de esôfago com o

objetivo de oferecer um benefício profilático aos que nunca

sangraram é a(o)

(A) propranolol.

(B) ranitidina.

(C) omeprazol.

(D) furosemida.

(E) espironolactona.

10) Quando avaliamos um paciente que preenche os critérios para

resposta inflamatória sistêmica secundária a um foco

infeccioso, pode-se firmar o diagnóstico de qual entidade

nosológica?

GA) Sepse.

OB) Sepse grave.

02) Choque séptico.

(D) Disfunção orgânica múltipla.

(E) SIRS.

11) Em relação aos distúrbios dolorosos que respondem aos

anti-depressivos tricíclicos, assinale a opção que contenha

a patologia em que o efeito analgésico NÃO é observado.

(A) Neuralgia pós-herpética.

(B) Neuropatia diabética.

(C) Cefaléia tensional.

(D) Enxaqueca.

(E) Lombalgia crônica,

12) Assinale o marcador sorológico mais comumente utilizado para

predizer a gravidade da pancreatite aguda.

(A) Amilase.

(B) Lipase.

(C) LDH.

(D) VHS.

(E) Proteína C reativa.
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13) Assinale a opção que contém apenas uma causa de demência

irreversível.

01) Hipotireoidismo.

(B) Deficiência de tiamina.
(C) Intoxicação por drogas.

(D) Doença de Alzheimer.

(E) Deficiência de Vitamina B12 .

14) São exemplos de medicamentos contra indicados como terapia

anti-hipertensiva na gestação:

(A) hidralazina e metildopa.

(B) meti1dopa e bloqueadores do receptor da angiotensina.

(C) Bloqueadores do receptor da angiotensina e inibidores

ECA.

(D) inibidores da ECA e hidralazina.

(E) hidralazina e betabloqueadores .

15) Assinale a neoplasia maligna mais comum do fígado.

(A) Carcinoma de células escamosas.

(B) Carcinoma hepatocelular.

(C) Fibrossarcoma.
(D) Tumor malígno metastático.
(E) Lipossarcoma.

16) Qual o fator de risco mais consistente no câncer de pân-

creas?

(A) Álcool.
(B) Tabagismo.

(C) Colelitíase.

(D) Diabetes Melito.

(E) Obesidade.

17) Os tumores originários do esôfago de Barret são

(A) leiomiossarcomas .

(B) adenocarcinomas.
(C) carcinomas epidermóides .
(D) leiomiomas.

(E) linfomas.
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18) Em relação à hipertensão pulmonar, assinale a opção correta.

(A) A hipertensão pulmonar é a causa mais comum de cor
pulmonale.

(B) O exercício físico não interfere nos valores da hiper-

tensão pulmonar primária.

(C) Na hipertensão pulmonar a radiografia do tórax mostra um

aumento dos ramos periféricos da artéria pulmonar.

(D) O tratamento da hipertensão pulmonar primária está

baseado no uso de vasodilatadores.

(E) O sintoma mais comumente atribuível à hipertensão pulmo-

nar é a dispnéia observada em repouso.

19) No que diz respeito à hepatite vírus B na fase aguda, assi-

nale o marcador de replicação viral.

(A) HBs Ag.

(B) HBe Ag .

(C) Anti-HBe.

(D) Anti-HBs.

(E) Anti-HBc.

20) O pneumotórax espontâneo primário tem como principal causa

o/ a (s)

GA) trauma torácico.

QB) bolhas pleurais apicais.

02) ventilação mecânica.
(D) doença pulmonar obstrutiva crônica.

DE) pneumonia bacteriana.

21) Em relação à doença inflamatória intestinal, é correto afir-

mar que

(A) resposta aos antibióticos ocorre na colite ulcerativa.

(B) sangramento franco nas fezes está sempre presente na

doença de Crohn.

(C) os sintomas sistêmicos são freqüentes na doença de

Crohn.

(D) a colite ulcerativa freqüentemente preserva o reto.
(E) é comum ocorrer obstrução do intestino delgado na colite

ulcerativa.

Prova : Amarela Concurso : PRM/ 2008

Profissão : ESPECIALIDADE COM PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA

5/ 13



22) São aspectos típicos da síndrome de secreção inapropriada de

hormônio antidiurético(SIADH), EXCETO

(A) hiponatremia.
(B) natriurese.
(C) hiperuricemia.

(D) nível de potássio sérico normal.

(E) nível sérico normal ou reduzido de creatinina.

23) A tríade clássica da pelagra é constituída por:

(A) anemia, demência, ceratite.

(B) anemia, diarréia, demência.

(C) dermatite, diarréia, demência.

(D) anemia, astenia, ceratite.

(E) exantema, glossite, diarréia.

24) Qual o grupo de anti-hipertensivos está relacionado com a

diminuição inicial do débito cardíaco, redução da secreção

de renina e diminuição das catecolaminas nas sinapses

nervosas?

(A) Antagonistas dos canais de cálcio.

(B) Beta bloqueadores.

(C) Diuréticos.

(D) Inibidores da enzima de conversão da angiotensina.

(E) Antagonista alfa adrenérgico.

25) Em relação a insuficiência renal aguda pré-renal, assinale a

opção correta.

(A) A concentração urinária do sódio é maior que 20 mmol/L.

(B) A osmolaridade urinária é maior que 500 mmosmol/ Kg H20.

(C) A razão entre a uréia e a creatinina plasmática é menor

que 20-30.

(D) No sedimento urinário, encontramos a presença de cilin-

dros granulosos acastanhados.

(E) O índice de insuficiência renal é maior do que 1.
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26) Em relação à amebíase pode-se afirmar que

(A) o tipo mais comum de infecção amebiana é o abscesso

hepático.

(B) a infecção clínica induz imunidade à nova colonização

com Entamoeba histolytica.

(C) o metronidazol é o fármaco de escolha para tratamento do

abscesso amebiano hepático.

(D) o teclozan é exemplo de amebicida tecidual.

(E) trata-se da principal causa de morte por parasitose.

27) A causa direta de insuficiência renal nos pacientes acometi-

dos por mieloma múltiplo é

GA) hiperuricemia.
OB) hipocalcemia.

(C) hipercalcemia.

(D) infiltração renal de células neoplásicas.

(E) injúria causada pela proteína de Bence Jones .

28) Um paciente apresentando quadro clínico de dor torácica

associado a febre, há cerca de quatro semanas foi acometido

por infarto agudo do miocárdio. A hipótese mais provável

para o quadro clínico é

(A) aneurisma do ventrículo esquerdo.

(B) pericardite bacteriana.

(C) reinfarto do miocárdio.

(D) síndrome de Dressler.
(E) pericardite fúngica.

29) Um paciente de 65 anos, admitido em emergência com quadro de
vômitos e febre há 48 horas associado à confusão mental e
cefaléia, apresentava rigidez de nuca + + + /4+ ,

líquor 1500

cel/mm3, 97% de polimorfonucleares, proteinorraquia de 230

mg/ 100ml e glicorraquia de 12 mg/ 100ml. A terapêutica mais
recomendada deve ser:

(A) cefalotina e gentamicina.

(B) vancomicina e ceftazidima.

(C) aguardar pela coloração de Gram e resultados de cultura
para início da antibioticoterapia específica.

(D) ceftriaxone e ampicilina.

(E) gatifloxacina.
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30) Um paciente alcoólatra dá entrada na emergência com quadro

de vômitos incoercíveis acompanhado de sangue vivo. O

diagnóstico mais provável é

(A) esôfago de Barret .

(B) adenocarcinoma gástrico.

(C) hérnia de hiato.

(D) síndrome de Mallory-Weiss.

(E) síndrome de Zollinger-Ellison.

31) A droga de escolha para o tratamento da tricuríase é a(o)

(A) secnidazol.

(B) metronidazol.

(C) pamoato de Pirantel .

(D) ivermectina.
(E) mebendazol.

32) Um profissional de saúde é vítima de exposição percutânea a
material biológico e possui resposta vacinal conhecida
(anti-HBS = 50 mUI/ml). O paciente-fonte é HBsAg positivo. A

recomendação adequada de profilaxia para hepatite B para o
profissional exposto deve ser

(A) iniciar vacinação para hepatite B.
(B) administrar gamaglobulina hiperimune.

(C) iniciar uso de 1amivudina.

(D) não adotar qualquer medida específica.

(E) administrar uma dose de vacina contra hepatite B e gama-

globulina hiperimune .

33) Em relação aos critérios de hospitalização de adultos com

pneumonia adquirida na comunidade, assinale a opção correta.

(A) Freqüência respiratória acima de 28 irpm.

(B) Leucocitose.

(C) Tosse produtiva.

(D) Pneumonia multilobar.
(E) Febre alta.
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34) Durante o tratamento do edema agudo de pulmão (EAP),

administra-se um medicamento e o paciente evolui com
hipotensão arterial e depressão ventilatória. Qual medica-

mento foi administrado?

(A) Furosemida.
(B) Dobutamina.

(C) Dopamina.

(D) Morfina.

(E) Nitroglicerina.

35) Assinale a causa mais comum de insuficiência renal pós-

renal, dentre as listadas abaixo.

(A) Cálculos.
(B) Tumores vesicais.

(C) Hipertrofia prostática.
(D) Necrose tubular aguda.

(E) Glomerulonefrite membranosa.

36) A alteração eletrocardiográfica sugestiva de hiperpotassemia

é a(o)

(A) ondas T estreitas e pontiagudas.

(B) presença de onda U.
(C) onda T invertida e profunda.

(D) retificação do segmento ST.

(E) infradesnivel do segmento ST.

37) Em relação ao carcinoma de células renais, assinale a opção
INCORRETA.

(A) O diagnóstico é mais comum durante a sexta e sétima

decadas de vida.
(B) Doença renal policística e tabagismo são exemplos de

fatores de risco para a doença.

(C) A tríade clássica de hematúria, dor abdominal e massa no

flanco ou abdome é observada em mais de 50% dos pacien-

tes.

(D) O carcinoma de células claras é o subtipo histopatoló-

gico mais comum.
(E) Perda de peso e anemia ocorrem frequentemente e podem

ser a única manifestação da doença.
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38) Em relação às vasculites, assinale a alternativa correta.

(A) A púrpura de Henoch-Schönlein é uma síndrome de vasculi-

te sistêmica que acomente grandes vasos.

(B) A arterite de Takayasu é uma doença inflamatória que tem

predileção pelo arco da aorta e seus ramos.

(C) Na arterite de células gigantes não encontramos uma pre-

dileção pela artérias de médio e grande calibre.

(D) Na poliarterite nodosa há um comprometimento das arté-

rias pulmonares e vasos brônquicos.

(E) Na Granulomatose de Wegner não observamos a vasculite do

trato respiratório com glomerulonefrite associada.

39) Em pacientes portadores de diabetes a dosagem da hemoglo-

bina glicada permite avaliar o/ a (s)

(A) grau de complicações do diabetes.

(B) controle glicêmico a longo prazo.

(C) tempo de evolução da doença.

(D) alterações agudas da glicemia.

(E) estado glicêmico durante as duas últimas semanas.

40) Dentre os medicamentos abaixo, qual o mais indicado para

tratar a neurocisticercose?

(A) Ganciclovir.

QB) Ceftriaxone.

02) Tiabendazol.
QD) Praziquantel.

(E) Anfotericina B.
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41) Em relação às doenças neoplásicas do intestino grosso, assi-

nale a opção INCORRETA.

(A) Os tumores do lado direito do cólon estão muitas vezes
associados a hematoquezia, tenesmo e diminuição do

calibre das fezes.
(B) Os tumores mais frequentes que acometem o intestino

grosso consistem em pólipos benignos.

(C) É relatada uma correlação positiva entre o consumo de

gordura saturada e a incidência de câncer de cólon.

(D) Menos de 5% dos adenomas colônicos tranformam-se em

carcinomas, podendo ser identificados diversos fatores

significativos nessa transformação, particularmente o

tamanho, tipo histológico e displasia epitelial.

(E) A colonoscopia é mais sensível que o clister opaco com

duplo contraste para detectar pequenos adenomas e

neoplasias.

42) Durante o atendimento a um paciente com diagnóstico clínico

de acidente vascular encefálico, encontra-se a seguinte

situação: abertura ocular - somente com a solicitação

verbal; melhor resposta verbal - palavras impróprias; e

melhor resposta motora - retirada. Neste caso, de acordo com
a escala de Glasgow, qual o escore?

(A) 09.

(B) 10.

(C) 11.

(D) 12.

(E) 15.

43) Ao avaliar um paciente com infarto agudo do miocárdio

encontra-se alterações no seguimento ST nas derivações II,

III e aVF. Qual a parede cardíaca que foi acometida pela

injúria?

(A) Inferior.

(B) Septal.

(C) Anterior.
(D) Lateral.
(E) Lateral alta.
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44) O mesotelioma está relacionado à exposição crônica de

(A) sílica.

(B) Berílio.

(C) alumínio.
(D) asbesto.

(E) pó de carvão.

45) A presença de pólipos colônicos associados a tumores dos

tecidos moles e ossos, hipertrofia congênita do epitélio

pigmentar retiniano, tumores desmóides no mesentério e
cânceres ampulares caracteriza a síndrome de

(A) Gardner.
(B) Turcot.

(C) Peutz-Jeghers.

(D) Cronkhite-Canada.

(E) Alport.

46) Em relação à síndrome nefrótica, é correto afirmar que

(A) a doença por lesão mínima contitui o padrão mais fre-

quente em adultos.
(B) é classicamente definida por albuminúria menor que

3g/dia, acompanhada de hipoalbuminemia, edema e hiperli-

pidemia.

(C) é baixa a probabilidade de se obter benefícios com a

biópsia renal em pacientes adultos com proteinúria maci-

ça e síndrome nefrótica.

(D) a glomeruloesclerose segmentar focal cursa frequentemen-

te com redução do nível de complemento sérico.

(E) a nefropatia membranosa é o padrão mais comumente encon-

trado em pacientes com síndrome nefrótica associada à

trombose da veia renal .

47) A que se deve, fundamentalmente, o uso de carbonato de cál-

cio na insuficiência renal crônica?

(A) Antagonismo com o hormônio paratireóideo.

(B) Redução na absorção de potássio.

(C) Redução na absorção de fosfato.

(D) Efeito obstipante.

(E) Proteção da mucosa gástrica.
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48) É exemplo de urticária mediada por imunocomplexos

(A) dermografismo.
(B) doença do soro.

(C) urticária solar.

(D) urticária ao frio.
(E) urticária colinérgica.

49) As manifestações clínicas mais comuns em pacientes portado-

res de feocromocitoma são:

(A) abalos musculares, convulsões, astenia.

(B) irritabilidade, náuseas, distúrbios visuais.

(C) precordialgia, astenia, sudorese.

(D) cefaléia, sudorese, palpitações.

(E) dispnéia, parestesias, astenia.

50) Um paciente de 60 anos, portador de prótese de válvula

mitral e sem alergia medicamentosa, será submetido a uma

dilatação de uretra. O melhor esquema antibiótico para

profilaxia de endocardite infecciosa é

(A) ampicilina e gentamicina.

(B) amoxacilina e clindamicina.

(C) não prescrever qualquer antimicrobiano.

(D) vancomicina.
(E) amoxacilina.

I
Prova : Amarela Concurso : PRM/ 2008

Profissão : ESPECIALIDADE COM PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA

13/ 13


