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1) Assinale a opção que contém uma contraindicação absoluta

para terapia trombolítica na Embolia Pulmonar.

(A) Diátese hemorrágica.

(B) Hipertensão grave não controlada.

(C) Cirurgia intracraniana.

(D) Cirurgia nos últimos dez dias.
(E) Gravidez.

2) As vítimas gravemente intoxicadas por monóxido de carbono

têm indicação terapêutica de

(A) hemodiálise.

(B) antiarrítmicos.
(C) eletroconvulsoterapia.

(D) oxigênio hiperbárico.

(E) anticonvulsivantes.

3) Qual o critério de Jones na febre reumática é considerado

menor?

(A) Cardite .
(B) Artralgia.

(C) Coréia de Sydenham.

(D) Nódulos subcutâneos .
(E) Eritema marginado.

4) Assinale a classe de medicamentos reconhecidos como agentes

antiproteinúricos eficazes.

(A) Diuréticos de alça.

(B) Inibidores da enzima conversora da angiotensina.

(C) Estatinas.

(D) Antiagregantes plaquetários.

(E) Anticonvulsivantes.

5) Qual é a condição de doença renal crônica que pode estar

associada a rins de tamanho normal?

(A) Estenose de artéria renal .

(B) Hipertensão arterial sistêmica.

(C) Gota.

(D) Amiloidose.

(E) Litíase renal.
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6) As Doenças Intersticiais Pulmonares (DIP) representam um

grupo grande e heterogêneo de transtornos do trato respira-

tório inferior que são considerados em conjunto devido às
apresentações clínicas, radiográficas e fisiológicas compar-

tilhadas. Em relação a classificação clínica da DIP, qual

opção abaixo é exemplo de uma doença pulmonar primária?

(A) Asbestose.

(B) Pneumonia eosinofílica crônica.

(C) Granulomatose de Wegener.

(D) Fibrose pulmonar idiopática.

(E) Lúpus eritematoso sistêmico.

7) Qual o tumor cardíaco primário mais frequente?

(A) Mixoma .

(B) Lipoma .
(C) Rabdomioma.

(D) Linfoma.

(E) Fibroma.

8) Qual o fator de risco mais consistente no câncer de

pâncreas?

(A) Álcool.
(B) Tabagismo.

(C) Colelitíase.

(D) Diabetes Melito.

(E) Obesidade.

9) O agente etiológico da Doença de LYME é a(o)

(A) Borrelia burdgorferi.

(B) Treponema pallidum.

(C) Haemophilus ducray.

(D) Candida albicans .

(E) Haemophilus influenzae.

10) O tipo histológico mais comum do hipernefroma é o

(A) carcinoma de células papilíferas.

(B) carcinoma renal cromofóbico.

(C) carcinoma renal de células claras.

(D) oncocitoma renal .

(E) carcinoma do ducto coletor.
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11) São causas de cirrose, EXCETO

(A) brucelose.

(B) síndrome de Fanconi.

(C) doença de Wilson.

(D) pancreatite.
(E) amiodarona.

12) Um paciente de sete anos apresenta quadro agudo de púrpura

palpável em nádegas e membros inferiores acompanhado de

diarréia e poliartralgia. O diagnóstico mais provável é

(A) púrpura trombocitopênica idiopática.

(B) febre reumática.
(C) giardíase.

(D) púrpura de HENOCH SCHONLEIN.

(E) malária.

13) Qual o nível sérico é considerado fator prognóstico impor-

tante nos pacientes com diagnóstico de Linfoma Não-Hodgkin

recente?

(A) Ferritina.

(B) Amilase.
(C) Hemoglobina.

(D) Desidrogenase lática.

(E) Vitamina B12.

14) É(são) característica clínica do estágio II da encefalopatia

hepática:

(A) letargia, confusão moderada.

(B) confusão acentuada, fala incoerente.

(C) euforia.

(D) depressão.

(E) coma.

15) Em relação à doença de PAGET é INCORRETO afirmar que

(A) mais de 95% dos pacientes são assintomáticos.

(B) os locais mais freqüentes envolvidos na doença são a

pelve, a coluna lombar e o fêmur.

(C) o débito cardíaco também pode estar aumentado e dar ori-

gem a uma insuficiência cardíaca por alto débito em pa-

cientes com doença extensa.

(D) as síndromes espinhais ocorrem mais frequentemente quan-

do a doença afeta a coluna torácica.

(E) a freqüência da doença sintomática aumenta na puberdade.
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16) Qual a causa mais comum de uma massa mediastinal em pacien-

tes idosos?

(A) Timoma .

03) Linfoma.

(C) Lesões esofágicas.

(D) Tumor teratogênico.

(E) Carcinoma metastático.

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

e sudorese. Ao exame físico apresenta frequência cardíaca em

torno de 20 batimentos por minuto. Seu eletrocardiograma

evidencia BAV de terceiro grau intermitente. Neste caso a

conduta mais adequada é utilizar

0% ) atropina.

(B) noradrenalina.

(C) marca-passo temporário.

(D) cedilanide.

(E) beta bloqueador.

18) Em relação a um paciente que deu entrada na emergência com

queixa de cefaléia e fraqueza muscular com início há alguns

meses, seu exame físico revelou aumento da pressão arterial

sistêmica, e seu exame laboratorial evidenciou hipocalemia,

assinale a opção correta

(A) Deve ser solicitado imediatamente uma pesquisa para ex-

clusão de dengue.

(B) Deve ser feita insulinoterapia empírica (1U/ Kg de peso)

para evitar a evolução para um estado hiperosmolar.

(C) Caso haja relato de ingesta regular de álcool é impor-

tante evitar uso de solução salina, prevenindo a cardio-

patia beribérica.

(D) O paciente deve receber corticoterapia em dose fisioló-

gica pois os sintomas são típicos de insuficiência su-

prarrenal.
(E) É necessário excluir hipertensão arterial secundária a

distúrbio endócrino.

19) Qual a neoplasia de tireóide de maior prevalência?

(A) Folicular.
(B) Linfoma.

(C) Papilar.

DJ) Anaplásico.

(E) Medular.
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20) Um paciente que apresenta eritema nodoso, adenopatia hilar

bilateral e visão turva sugere o diagnóstico de

(A) sarcoidose.
(B) tuberculose.
(C) leishmaniose.
(D) histoplasmose.

(E) paracoccidioidomicose .

21) Qual das patologias abaixo pode cursar com derrame pleural

transudativo?

(A) Ruptura esofágica.

(B) Síndrome nefrótica.

(C) Pancreatite.

(D) Tuberculose.
(E) Pneumonia.

22) Dor abdominal epigástrica é causada mais frequentemente por

(A) pancreatite.

(B) refluxo gastroesofágico.

(C) doença do trato biliar.

(D) dispepsia não-ulcerativa.

(E) neoplasia gástrica.

23) São considerados candidatos típicos para cirurgia bariátrica

pacientes

(A) com índice de massa corporal (IMC) acima de 40 Kg/m2 e
várias complicações médicas.

(B) com IMC entre 30-35Kg/m2.

(C) obesos, com qualquer IMC, podendo ser portadores de cer-

tos trantornos psiquiátricos , como personalidade boder-

line.
(D) com IMC de 30 Kg/m2 e portador de hipertireoidismo.

(E) pacientes obesos com qualquer IMC.

24) Qual o sopro característico presente na ausculta cardíaca de

um paciente com estenose aórtica?

(A) Rufar diastólico.
(B) Ejeção sistólico.

(C) Apical holossistólico.

(D) Diástólico suave.

(E) Protodiastólico.
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25) É achado clínico mais característico da Leishmaniose Visce-

ral clássica:

(A) cardiomegalia

(B) anasarca

(C) hepatoesplenomegalia

(D) linfonodomegalia

(E) derrame pleural

26) Assinale a opção que destaca uma característica da Doença de

Crhon.

(A) Acomete o reto podendo se estender até o ceco.

(B) O grau de inflamação do cólon é consistente e circunfe-

rencialmente simétrico em qualquer nível.

(C) Presença de alterações inflamatórias transmurais.

(D) A inflamação fica confinada à mucosa e submucosa.

(E) Geralmente não envolve o intestino delgado.

27) São condições que caracterizam a síndrome da resposta infla-

matória sistêmica (SRIS), EXCETO

(A) leucocitose.
(B) freqüência respiratória < 16 irpm.

(C) leucopenia.

(D) taquicardia.

(E) hipotermia.

28) Em relação à avaliação da função hepática pode-se afirmar

que

(A) a elevação não patológica da fosfatase alcalina sérica

ocorre em crianças ou adolescentes em fase de cresci-

mento ósseo acelerado.

(B) a AST (aspartato aminotransferase) é enzima encontrada

somente no fígado e rins.

(C) a albumina sérica é sintetizada no baço.

(D) na doença de GILBERT é comum o aumento das aminotransfe-

rases e da fosfatase alcalina.

(E) nos distúrbios hepatocelulares crônicos a albumina séri-

ca encontra-se frequentemente em níveis normais.
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29) O pneumotórax espontâneo secundário tem como principal causa

(A) bolhas pleurais apicais.

(B) trauma torácico.

(C) ventilação mecânica.

(D) doença pulmonar obstrutiva crônica.

(E) pneumonia bacteriana .

30) São características do Tamponamento Cardíaco:

(A) pulso paradoxal, baixa voltagem no ECG e cardiomegalia

na radiografia de tórax.

(B) pulso paradoxal, ondas P anormais no ECG e calcificação

pericárdica na radiografia de tórax.

(C) presença de B4 na ausculta cardíaca, alternância elétri-

ca no ECG e derrame pericárdico no ecocardiograma.

(D) pulso paradoxal, presença de B3 na ausculta cardíaca e

derrame pericárdico no ecocardiograma.

(E) ondas P anormais no ECG, cardiomegalia na radiografia de

tórax e derrame pericárdico no ecocardiograma.

31) Qual é o principal efeito colateral dos estimulantes adre-

nérgicos?

(A) Síncope.

(B) Hiporexia.

(C) Tremor.

(D) Rash cutâneo.

(E) Hipotensão arterial.

32) Em relação ao Lupus Eritematoso Sistêmico (LES) pode-se

afirmar que

(A) a manifestação pulmonar mais comum é o abscesso.

(B) a manifestação hematológica mais frequente é a tromboci-

tose.
(C) quanto ao diagnóstico, o auto-anticorpo mais importante

para a detecção é o teste FAN, já que este exame é po-

sitivo em mais de 95% dos pacientes , em geral no início

dos sintomas.

(D) a base do tratamento para quaisquer manifestações infla-

matórias do LES ameaçadoras à vida são os anti-inflama-

tórios não esteróides em doses elevadas.

(E) a artrite erosiva de uma articulação é um critério para

o diagnóstico de LES.
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33) Qual o patógeno que responde por cerca de 50% dos casos de

Pneumonia Comunitária que necessitam de hospitalização?

(A) Staphylococcus aureus .

(B) Haemophilus influenza.

(C) Legionella ssp.

(D) Moraxella catarrahalis.

(E) Streptococcus pneumoniae.

34) Em relação ao câncer de cólon e reto pode-se afirmar que os

GA) estudos de população não encontraram correlações positi-

vas entre o risco de câncer de cólon e reto e a ingestão

de carne vermelha.

(B) tumores de cólon esquerdo (cólon distal) são geralmente

massas polipóides e raramente levam à constrição da pa-

rede intestinal com obstrução.

(C) carcinomas epidermóides constituem 98% de todas as mali-

gnidades encontradas no intestino grosso.

(D) não há evidências de que a polipectomia endoscópica re-

duza a incidência e a mortalidade do câncer de colo e

reto.
(E) pacientes portadores de pólipos adenomatosos geralmente

permanecem assintomáticos mas podem se apresentar com um

exame de sangue oculto nas fezes positivo ou com hemato-

quezia evidente.

35) Dentre os tumores de esôfago listados abaixo, qual é o mais

comum?

CA) Leiomioma.
(B) Lipoma.

(C) Linfoma.
(D) Leiomiossarcoma.

(E) Carcinoma epidermóide.

36) São medicamentos contraindicados como terapia anti-hiperten-

siva na gestação:

(A) bloqueadores do receptor da angiotensina e inibidores da

ECA.

(B) metildopa e bloqueadores do receptor da angiotensina.

(C) hidralazina e metildopa.

(D) inibidores da ECA e hidralazina.

(E) hidralazina e betabloqueadores.
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37) Com relação à Fibrose Cística (FC) é correto afirmar que

(A) é raro o acometimento do trato respiratório superior.

(B) o Streptococcus pneumoniae é geralmente o primeiro mi-

croorganismo isolado das amostras de secreções pulmona-

res dos pacientes com fibrose cística recém-diagnostica-

da.
(C) a primeira anormalidade na radiografia de tórax é a

bronquiectasia.

(D) dentre as complicações intermitentes, o pneumotórax é a

menos comum.

(E) tendo em vista o grande número de mutações no gene da

FC, a análise do DNA não é usada como principal recurso

diagnóstico.

38) O tratamento; da infecção por Helicobacter Pylori pode ser

desconsiderada quando o paciente apresenta

(A) linfoma Malt.

(B) úlcera gástrica.

(C) gastrite crônica.
(D) úlcera duodenal.

(E) úlcera gástrica em remissão.

39) Assinale uma causa de Cardiomiopatia restritiva.

(A) Miocardite infecciosa viral.

(B) Álcool.

(C) Distrofia de Duchene.

(D) Ciclofosfamida.

(E) Sarcoidose.

40) São manifestações iniciais da Insuficiência renal crônica:

(A) hipertensão, anemia e serosite.

(B) hipertensão, proteinúria e hematúria macroscópica.

(C) síndrome nefrótica, insuficiência cardíaca e vômitos.

(D) hipertensão, neuropatia periférica e hiperpotassemia.

(E) anemia, hiperpotassemia e confusão mental.

41) É considerado contraindicação absoluta para o transplante

hepático o paciente apresentar

(A) idade > 70 anos.

(B) trombose de veia hepática.

(C) câncer extra-hepatobiliar.

(D) insuficiência renal.

(E) soropositividade ao HIV.
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42) Qual é a causa mais frequente da Síndrome da Veia Cava

Superior?

(A) Linfoma.
(B) Histoplasmose.
(C) Aneurisma aórtico.

(D) Carcinoma broncogênico.

(E) Tireóide retroesternal.

43) Com relação ao Aneurisma de aorta é correto afirmar que o(s)

(A) aneurismas de aorta abdominal são mais comuns em mulhe-

res do que em homens.

(B) aneurismas de aorta abdominal são muito mais comuns do

que os aneurismas torácicos.

(C) entre os aneurismas de aorta torácica, os aneurismas de

aorta ascendente são os mais comuns.

(D) formato de um aneurisma é fusiforme quando há uma dila-

tação sacular da aorta.

(E) aneurismas de aorta torácica, geralmente, podem ser pal-

pados.

44) A DOENÇA DE CUSHING é produzida por

(A) tumor hipofisário secretor de ACTH.

(B) carcinoma de supra-renal.

(C) adenoma de supra-renal.

(D) neoplasia não-hipofisária de ACTH.

(E) doença supra-renal micronodular.

45) Um adulto jovem com estenose mitral leve realizará extração

dentária múltipla com anestesia geral. É mandatório iniciar

no pré-operatório o uso de

(A) heparina de baixo peso molecular .

(B) IECA.

(C) diurético.
(D) antiinflamatório não-hormonal.

(E) antibiótico.

46) São indicações para o tratamento com interferon em pacientes

portadores de hepatite B crônica, EXCETO

(A) marcadores detectáveis de replicação do HBV.

(B) ALT < 2 vezes o limite superior do normal.

(C) ALT > 2 vezes o limite superior do normal.

(D) imunocompetente.

(E) hepatite crônica HbeAg-negativa.
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47) A radiografia de tórax de um paciente asmático frequentemen-

te apresenta

(A) imagem normal.

(B) hiperinsuflação pulmonar.

(C) pneumotórax.

(D) velamento de seios costofrênicos.

(E) condensação pulmonar.

48) Em relação a um paciente que foi trazido por familiares à

emergência com história de perda súbita da consciência

ocorrida há cerca de três horas, que é hipertenso e diabéti-

co, mas faz tratamento irregular, assinale a opção correta.

(A) Os sintomas sugerem descompensação por cetoacidose dia-

bética. A primeira medida é iniciar reposição de bicar-

bonato de sódio.
(B) O paciente deve ser submetido a avaliação quanto à ocor-

rência de acidente vascular encefálico (AVE) . Uma punção

lombar pode ser realizada inicialmente.

(C) Caso o exame clínico revele membros hipotônicos fica ex-

cluído AVE, pois a hipertonia muscular é característica

da fase aguda dessa entidade.

(D) O exame tomográfico do crânio serve como guia de pesqui-

sa etiológica e abordagem terapêutica.

(E) A história é muito sugestiva de crise epiléptica provo-

cada pelo descuido no tratamento.

49) As doenças glomerulares induzidas por antiinflamatórios não-

esteróides têm como lesão morfológica

(A) nefropatia membranosa.

(B) glomerulonefrite rapidamente progressiva.

(C) glomeruloesclerose segmentar focal.
(D) glomerulonefrite necrosante.

(E) doenças por lesão mínima (habitualmente nefrite inters-

ticial).

50) Qual é o procedimento de imagem diagnóstica de escolha para

avaliação e análise qualitativa da suspeita de Derrame Peri-

cárdico?

(A) Ecocardiograma transtorácico.

(B) Cintilografia miocárdica.

(C) Radiografia de tórax.
(D) Ecocardiograma transesofágico.

(E) Tomografia de tórax.

Prova : Amarela Concurso : PRM/ 2009

Profissão : ESPECIALIDADE COM PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA

11/ 11


