
MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AOS

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA (PRM) DO

HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS (HNMD) EM

2010)

NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZ,AÇÃO DE

MATERIAL EXTRA

ESPECIALIDADE COM PRÉ-REQUISITO

EM CLINICA MEDICA

Cardiologia
Gastroenterologia
Hemoterapia e Hematologia

Endocrinologia
Pneumologia

PROVA: AMARELA



1) Qual é a causa mais comum de hematoquezia nos pacientes com

mais de 60 anos de idade?

(A) Câncer de colon.

(B) Hemorróidas.

(C) Divertículo colônico.

(D) Retocolite ulcerativa.

(E) Câncer de reto.

2) Um paciente de 80 anos é internado com hipótese diagnóstica

de câncer de pâncreas. Em relação a esta doença é INCORRETO

afirmar que

(A) raramente é diagnosticado em pessoas com menos de 50

anos

(B) o nodo de Virchow (linfonodo supraclavicular esquerdo)

pode estar envolvido com o tumor ou com doença perito-

neal disseminada.

(C) tabagismo, obesidade e pancreatite crônica não-heredi-

tária parecem ser fatores de risco para desenvolvimento

para o câncer de pâncreas.

(D) o sintoma da dor é raro no câncer de pâncreas.

(E) o marcador sérico mais usado no câncer de pâncreas é o

CA 19-9.

3) Na endocardite infecciosa por enterococos, qual o tratamento
antibiótico de primeira escolha?

(A) Vancomicina.

(B) Penicilina G associada à Gentamicina.
(C) Ceftriaxone.

(D) Oxacilina.

(E) Ampicilina/Sulbactam.
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4) Um idoso de 80 anos, previamente hígido, internou-se por

quadro de infecção do trato urinário.A filha, que acompanha

o paciente, observou que o mesmo tem apresentado agitação

psicomotora intermitente e oscila entre estado de lucidez e

confusão. Ao ser examinado pelo médico, é confirmada a alte-

ração do nível de consciência, a dificuldade de focalizar

atenção e o raciocínio desorganizado. Conclui-se que se tra-

ta, provavelmente, de um quadro de

(A) delirium.

(B) demência rapidamente progressiva.

(C) demência por corpúsculo de Lewy.

(D) doença de Alzheimer.

(E) senilidade.

5) Na abordagem ao paciente com um nódulo solitário da tireóide
e que apresenta dosagem de TSH baixo, qual a próxima conduta

a ser adotada?

(A) Biópsia do nódulo com PAAF.

(B) Biópsia do nódulo orientada por ultra-som.

(C) Tomografia computadorizada da tireóide.

(D) Cintilografia da tireóide.

(E) Cirurgia.

6) A primeira etapa da avaliação de uma massa mediastínica é

determinar sua localização em um dos três compartimentos do

mediastino, porque cada qual tem lesões características

diferentes. Uma das lesões mais comuns do mediastino ante-

rior é o(a)

(A) tumor neurogênico.

(B) divertículo esofágico.

(C) lesão vascular.

(D) linfoma.

(E) cisto broncogênico.
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7) Em relação a um paciente de 62 anos com diabetes melitus e
insuficiência renal crônica que apresenta aumento do PTH,

assinale a opção INCORRETA.

(A) A diminuição da vitamina D pela insuficiência renal
contribui para o aumento do PTH.

(B) Restrição de fósforo na dieta destina-se a reverter o

hiperparatireoidismo secundário.

(C) A hipersecreção de PTH que não responde mais às medidas

de tratamento clínico torna necessária cirurgia.

(D) Restrição de cálcio da dieta é fator inibitório da

secreção do PTH.

(E) Prurido e dor óssea estão entre os sintomas do hiperpa-

ratireoidismo secundário.

8) Um paciente de 18 anos deu entrada na emergência com glice-

mia de 720 mg% . O médico que o atendeu fez uma gasometria

arterial, que mostrou PH 7,21 PCO2 21 PO2 98 HCO3 8 BE -16 e
SAT 98% . Pode-se afirmar que estamos diante de um quadro de

(A) acidose respiratória.

(B) acidose metabólica.

(C) alcalose metabólica.
(D) alcalose respiratória.

(E) acidose mista.

9) Os pacientes esplenectomizados estão mais susceptíveis a

infeções bacterianas e também à doença parasítica

(A) babesiose.

(B) oxiuríase.

(C) ascaridíase.
(D) necatorose.

(E) giardíase.

10) O diagnóstico do Lúpus Eritematoso Sistêmico baseia-se em

elementos clínicos e auto-anticorpos característicos. Do

ponto de vista diagnóstico, qual o auto-anticorpo mais

importante a ser identificado?

(A) Anti-Sm.

(B) Anticorpo antinuclear.

(C) Anti-dsDNA.

(D) Anti-RNP.

(E) Antifosfolipídio.
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11) Um paciente de 62 anos deu entrada na emergência com quadro

de hematoquezia e instabilidade hemodinâmica. Neste caso, o

primeiro exame complementar que deve ser solicitado é a

(A) ultrasonografia de abdome superior.

(B) retossigmoidoscopia.

(C) endoscopia digestiva alta.

(D) colonoscopia.

(E) tomografia computadorizada de abdome.

12) São contra-indicações absolutas ao uso dos agentes

fibrinolíticos no infarto agudo do miocárdio:

(A) história de hemorragia cerebral em qualquer época e

procedimentos cirúrgico ou invasivo recentes (menos de 2

semanas).

(B) acidente vascular encefálico não hemorrágico no último

ano e diátese hemorrágica conhecida.

(C) uso atual de anticoagulantes e doença ulcerosa péptica

ativa.
(D) história de hemorragia cerebral em qualquer época e

suspeita de dissecção aórtica.

(E) acidente vascular encefálico não hemorrágico no último

ano e gravidez.

13) Qual a neoplasia intracraniana primária mais comum?

(A) Linfoma.

(B) Oligodendroglioma.

(C) Tumor epidermóide.

(D) Meningioma.

(E) Astrocitoma.
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14) Um paciente de 70 anos comparece ao ambulatório para

realização de um risco cirúrgico para ser submetido a uma

cirurgia de hiperplasia prostática. Apresenta exames

laboratoriais e complementares dentro da normalidade exceto

por uma inversão da razão de albumina/globulina. Foi

solicitado eletroforese de proteína e imunoeletroforese. A

eletroforese de proteína mostrou componente monoclonal na

fração gama, proteína M e a imunoeletroforese confirma IgG

monoclonal de 2g/dl. A principal hipótese diagnóstica para

esse paciente é

(A) mieloma múltiplo.

(B) amiloidose primária .

(C) doença da cadeia pesada .

(D) macroglobulinemia de Waldënstrom.

(E) gamopatia monoclonal de significado indeterminado.

15) A Doença Arterial Periférica (DAP) é definida como um

distúrbio clínico no qual há uma estenose ou oclusão na

aorta ou artéria dos membros. Qual é a principal causa de

DAP em pacientes com mais de 40 anos?

(A) Trombose.

(B) Aterosclerose.

(C) Vasculite.
(D) Embolismo.

(E) Traumatismo.

16) Qual patologia é caracterizada por uma vasoconstrição

arterial e dilatação secundária dos capilares e vênulas, com

cianose persistente resultante nas mãos e, menos

frequentemente nos pés?

(A) Eritema pérnio.

(B) Fenômeno de Raynaud.

(C) Eritromelalgia.

(D) Livedo reticular.

(E) Acrocianose.
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17) São fatores metabólicos de risco para doenças

cardiovasculares:

(A) tabagismo, obesidade e hipertensão arterial.

(B) dieta, tabagismo e inatividade física.

(C) hipertensão arterial, diabetes mellitus e obesidade.

(D) níveis séricos elevados de colesterol, inatividade

física e tabagismo.
(E) hipertensão arterial, diabetes mellitus e tabagismo.

18) Embora não seja medida direta da adiposidade, o método mais

usado para avaliação da obesidade é o Índice de Massa

Corpórea, o IMC. Este é calculado a partir do peso e da

altura de um indivíduo. Um homem de 92 Kg com 1,80 m de

altura têm qual valor aproximado de IMC?

(A) 22,11

(B) 25,30

(C) 28,39

(D) 32, 45

(E) 51, 1

19) Em relação à anemia por carência de ferro, qual a opção

correta?

(A) A anemia ferropriva é assim denominada por ser oriunda

da diminuição da ingestão ou absorção do ferro, exclusi-

vamente.

(B) A queilose e coiloniquia são achados raros no exame

físico dos pacientes com deficiência de ferro tecidual.

(C) A deficiência por ferro se caracteriza por três estágios

sendo o primeiro caracterizado por balanço negativo do

ferro.

(D) A inflamação crônica não é considerada uma causa de

anemia ferropriva.

(E) Na anemia ferropriva o nível sérico de ferro deve estar

abaixo de 110 Microgramas/dl.
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20) Uma paciente de 28 anos, sem história de etilismo, é

internada com quadro de icterícia 3+ /4+ . Realizou exames

laboratoriais que mostraram ALT (alanina Aminotransferase)

3.000UI/L e AST(aspartato aminotransferase) 2.000UI/L,

Albumina 2,4 g% e atividade de protrombina de 30% . A

principal hipótese diagnóstica é

(A) cirrose hepática.

(B) icterícia obstrutiva crônica.

(C) doença de Chagas aguda.

(D) hepatite viral aguda.

(E) hepatite alcoólica.

21) O quadro de foliculite difusa, conhecido como "foliculite da

banheira quente", relaciona-se à presença de qual agente em

águas tratadas inadequadamente e mantidas entre 37 a 40

graus?

(A) Pseudomonas aeruginosa.

(B) Staphilococcus aureus.

(C) Staphilococcus epidermides.

(D) Streptococcus pyogenes .

(E) Candida albicans.

22) Existem muitas manifestações do Lúpus Eritematoso Sistêmico

(LES) relacionadas com o sistema nervoso central (SNC). A

manifestação mais comum do LES no SNC é a

(A) crise convulsiva.

(B) cefaléia.

(C) disfunção cognitiva.

(D) psicose.
(E) mielopatia.
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23) Mialgia, dor muscular e fraqueza podem ser manifestações de

miopatia. Algumas vezes, esse quadro pode advir do uso de

fármacos. Sobre as miopatias induzidas por medicamentos,

dentre as assertivas abaixo , qual a correta?

(A) Dentre os anti retrovirais, a zidovudina é o medicamento
com menor risco de complicação por miopatia.

(B) O uso concomitante de estatinas e fibratos tem a mesma
probabilidade de causar miopatia que o uso isolado de um

destes fármacos.

(C) Mioglobinúria é o único critério de interrupção de hipo-

lipêmicos.

(D) Altas doses de glicocorticóides intravenosos podem gerar

quadro agudo com miopatia tetraplégica.

(E) A administração crônica de glicocorticóide produz fra-

queza distal, acompanhada de manifestações cushingóides.

24) A definição de Arterite de Takayasu é

(A) inflamação de artérias de médio e grande calibres que

envolve, caracteristicamente, um ou mais ramos da arté-

ria carótida, particularmente a temporal.

(B) doença inflamatória e estenosante de artérias de médio e

grande calibres, caracterizada por uma forte predileção

pelo arco aórtico e seus ramos.

(C) vasculite necrosante, multissistêmica, de artérias mus-

culares pequenas e médias, na qual. é característico o

envolvimento das artérias renais e -viscerais .

(D) entidade clínico-patológica distinta, caracterizada por

vasculite granulomatosa dos tratos respiratório superior

e inferior, juntamente com glomerulonefrite.

(E) entidade clínico-patológica incomum caracterizada por

vasculite restrita aos vasos do sistema nervoso central,

sem outra vasculite sistêmica aparente.

25) No diagnóstico diferencial da dor torácica, o surgimento da

dor tipo pleurítica associada à dificuldade respiratória é

característica de qual patologia?

04) Pericardite.

03) Angina instável.

(C) Infarto agudo do miocárdio.

(D) Pneumonia bacteriana .
(E) Pneumotórax espontâneo.
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26) Paciente de 80 anos é trazido ao seu consultório pelas

filhas que relatam que o paciente tem apresentado quadro

de esquecimento e confusão mental, inclusive já se perdeu

quando ia à padaria nos últimos meses. Foi aplicado

miniexame de estado mental e a pontuação do paciente foi 19.

O grupo de exames que deve fazer parte da avaliação rotinei-

ra deste paciente é:

(A) eletroencefalograma, velocidade de hemossedimentação e

função tireoideana.

(B) dosagem de vitamina B12, Tomografia de crânio e função
tireoideana.

(C) dosagem de vitamina B 12, função renal e biópsia cere-

bral.

(D) dosagem de metais pesados urinários, função tireoideana

e anti HIV.

(E) função paratireoidena, punção lombar, anti HIV.

27) A anticoagulação é particularmente importante nos pacientes

que tenham fatores de risco para Acidente Vascular

Encefálico (AVE) associado à Fibrilação Atrial. Os fatores

associados aos índices mais elevados de risco incluem

(A) história de AVE e presença de estenose mitral reumática.

(B) idade maior que 65 anos e diabetes mellitus.

(C) hipertensão arterial e aumento considerável do átrio

esquerdo (> 5,0 cm).
(D) idade maior que 65 anos e disfunção. do ventrículo es-

querdo.

(E) hipertensão arterial e insuficiência cardíaca conges-

tiva.

28) Uma paciente de 29 anos, é atendida na emergência com

hipótese diagnóstica de "Diarréia do Viajante". A etiologia

mais comum neste caso é

(A) Pseudomonas aeruginosa.

(B) Cryptosporidium spp.

(C) Giardia intestinalis.

(D) Gordona spp.

(E) Escherichia Coli.
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29) São causas comuns de pancreatite aguda:

(A) álcool e caxumba.

(B) álcool e hipercalcemia.

(C) câncer de pâncreas e álcool.

(D) cálculos biliares e hipercalcemia.

(E) cálculos biliares e hipertrigliceridemia.

30) Um paciente masculino, de 42 anos, com 70kg, deu entrada no

serviço de emergência com queixa de tonturas e dor abdomi-

nal, ao exame físico, a pressão arterial em decúbito dorsal

é de 120 x 80 mmHg e quando sentado de 90 x 50 mmHg. Exames

laboratoriais mostraram sódio plasmático de 160 mmol/1. O

déficit de água estimado para este paciente é de

(A) 1L .

(B) 2L.

(C) 3L.

(D) 4L.

(E) 5L.

31) Uma mulher grávida é encaminhada ao ambulatório de clínica

médica com quadro de diarréia e diagnóstico pelo exame de

fezes de Ascaris lumbricoides. O medicamento de escolha,

neste caso é

GA) Metronidazol.

(B) Albendazol.

(C) Mebendazol.

CD) Ivermectina.
(E) Pamoato de Pirantel .

32) Durante investigação de impotência de instalação recente em

um homem de 54 anos, foi encontrado testosterona sérica

baixa (120ng/dL). Seu exame físico é normal. Seu LH é 2.0 e
FSH 4.2ml UI/ ML. A prolactina está elevada a 64 ng/mL. Qual

é a conduta mais apropriada a ser adotada a seguir?

(A) Teste de supressão com dexametasona.
(B) Tomografia contrastada.

(C) Ressonância Magnética.

(D) Iniciar terapia com testosterona.

(E) Iniciar terapia com carbegolina assossiada a bromocri-

ptina.
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33) O exame complementar mais confiável para investigar doença

do refluxo gastroesofágico é o(a)

GA) PH metria.

03) manometria.

(C) exame cintilográfico.

(D) radiografia contrastada.
(E) endoscopia digestiva alta.

34) Um indivíduo com hiperbilirrubinemia e exame de urina com

fita reagente mostra ausência de bilirrubinúria. Qual
diagnóstico mais provável?

(A) Síndrome de Dubin-Johnson.

CB) Coledocolitíase.

(C) Anemia hemolítica.

(D) Hepatite viral.

(E) Tumor de pâncreas .

35) Paciente de 75 anos faz tratamento para Hipertensão Arterial

Sistêmica (HAS) há 20 anos. Ele frequentemente deixa de

tomar as medicações e sua pressão arterial (PA) raramente

está bem controlada. Hoje, sua PA é de 165/ 90 mmHg. O

paciente está sem queixas. Qual dos seguintes achados de

exame físico você espera encontrar mais comumente?

(A) Bases pulmonares com creptações finas.

(B) B4 e ictus cordis propulsivo deslocado lat-eralmente.

(C) B4 e sopro sistólico pancardíaco.

(D) B3 e ictus cordis propulsivo deslocado lateralmente.

DS) Papiledema.

36) Com relação ao derrame pleural, assinale a opção correta.

(A) Nos derrames pleurais transudativos a relação entre as

proteínas do líquido pleural/ soro é > 0,5.

(B) Pneumonia bacteriana é uma das principais causas de

derrame pleural transudativo.

(C) Os derrames pleurais são muito comuns nos pacientes com

AIDS.

(D) Insuficiência ventricular esquerda é a causa mais comum

de derrame pleural.

(E) Cirrose hepática é uma das principais causas de derrame

pleural exsudativo.
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37) Um paciente que apresenta doença linfoproliferativa
(leucemia linfoblástica aguda), irá iniciar o tratamento

quimioterápico. Dentre as medidas profiláticas da síndrome

de lise tumoral estão:

(A) administração de alopurinol e alcalinização da urina com

administração de bicarbonato.
(B) hidratação intensa com solução salina e manutenção dos

níveis adequados de fósforo pela administração de fosfa-

to ácido de potássio.

(C) administração de alopurinol e uso de diuréticos de alça,

aumentando a excreção de potássio.

(D) hidratação vigorosa com solução salina e administração

de poliestironato de cálcio.

(E) diuréticos de alça e poliestironato de cálcio.

38) Um jovem de 22 anos vem ao consultório visando atestado
médico para prática desportiva e refere o uso de suplementos

alimentares. Ao analisar a composição e a dose utilizada

pelo paciente, percebe-se que ele ingere quantidades supe-

riores ao tolerável de alguns elementos. Ao adverti-lo sobre
o risco de alopécia, unhas anormais, odor de alho na respi-

ração, instabilidade emocional, náuseas, neuropatia peri-

férica, você está se referindo aos efeitos tóxicos do

(A) selênio.
(B) vitamina A.

(C) vitamina Bl.

(D) zinco.

(E) vitamina C.

39) A melhor opção farmacológica para o controle sintomático de

idoso com quadro de delirium hiperativo é

(A) haloperidol.

(B) clonazepan.

(C) gabapentina.

(:D) prometazina.

(E) memantina.
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40) Dentre os fármacos de ação diurética abaixo, qual é o que
mais frequentemente induz hiponatremia?

01) Furosemida.

(B) Hidroclorotiazida.

(C) Espironolactona.

(D) Acetazolamida.

(E) Manitol.

41) A Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) com
etiologia microbiana comprovada ou suspeita é a definição de

GA) bacteremia.
(B) sepse .
(C) choque séptico.
DJ) septicemia.

DE) sepse grave.

42) São Causas de hipocalcemia, ExcETO

(A) pancreatite Aguda.

(B) câncer de próstata.

(C) queimaduras.

(D) linfoma.

(E) hipoparatireoidismo.

43) Idosa de 72 anos, hipertensa, previamente bem controlada com
uso de combinação de atenolol 50 mg e hidroclotiazida 25mg,

apresenta-se com aumento da PA: 170/ 110 mmHg. Foi

acrescentado 5 mg de enalapril e a creatinina sérica da
paciente aumenta de 1.1 para 2.0. Qual o diagnóstico mais

provável?

(A) Não aderência ao tratamento.

(B) Nefroesclerose hipertensiva .

(C) Hiperaldosteronismo primario.

(D) Aterosclerose com estenose de artéria renal.

DE) Feocromocitoma.
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44) Mulher de 60 anos tem quadro de vasculite caracterizado por

púrpura palpável em membros inferiores. Não há evidência
clínica ou laboratorial de comprometimento de outros órgãos.

Qual o diagnóstico mais provável?

(A) Granulomatose de Wegener .

(B) Síndrome de Churg-Strauss.

(C) Poliangeite microscópica.
(D) Poliarterite nodosa.

(E) Angeíte cutânea leucocitoclástica.

45) Em relação à reações adversas à transfusão sanguínea, é

correto afirmar que

(A) as isoaglutininas ABO são responsáveis pela maioria das

reações transfusionais hemolíticas agudas.

(B) a reação mais comum observada é a lesão pulmonar aguda

relacionada à transfusão de plasma.

(C) a púrpura pós transfusional é uma reação que se manifes-

ta por trombocitopenia 24 h após à transfusão.
(D) as reações transfusionais ocorrem por mecanismo imune,

não são consideradas reações adversas aquelas por meca-

nismo não imune.

(E) o choque anafilático não é uma reação adversa a trans-

fusão sanguínea.

46) Um idoso de 70 anos, vem à consulta com queixa de astenia.

Refere-se a uso de diurético há 20 anos para tratamento de

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) . Ao exame físico
apresenta-se hipocorado, pressão arterial de 130/ 80 mmHg e
frequencia cardíaca de 90 bpm. Traz exames laboratoriais que

revelam: Hb 8.7, Htc 28, VCM 112. Sobre o quadro hematológi-

co apresentado pelo paciente é INCORRETO afirmar que

(A) no exame do sangue periférico pode-se encontrar neutró-

filos hipersegmentados (com mais de 5 lobos nucleares).

(B) a Taenia do peixe pode ser a causa devido a diminuição

da absorção intestinal de cobalamina.

(C) na anemia perniciosa há ausência do chamado "fator

intrínseco" e a biópsia gástrica, neste caso, mostra

hipertrofia de todas as camadas do corpo e fundo do

êstomago.

(D) fármacos antimetabólicos que inibem a replicação do DNA

podem causar anemia com estas características.

(E) a deficiência de folato deve estar arrolada entre as

etiologias possíveis.
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47) Com relação à Embolia Pulmonar (EP) é INCORRETO afirmar que

(A) a dispnéia é o sintoma mais frequente e a taquipnéia o
sinal mais frequente.

(B) dispnéia, síncope, hipotensão ou cianose indicam EP

maciça.

(C) a presença de infarto pulmonar geralmente indica EP

grave.

(D) a presença de dor pleurítica, tosse ou hemoptise

geralmente sugere embolia pequena distal próxima à
pleura.

(E) ao contário dos ensinamentos clássicos, a gasometria

arterial não tem utilidade diagnóstica na EP.

48) O Tumor de estômago mais comum é

(A) leiomiossarcoma.

(B) carcinoma epidermóide.

(C) linfoma gástrico.

(D) GIST.

(E) adenocarcinoma.

49) Os feocromocitomas são tumores do sistema nervoso simpático

ou parassimpático que produzem catecolaminas. Entre os

sintomas de apresentação destes tumores, quais constituem a
tríade clássica?

(A) Cefaléia, palidez e palpitação.

(B) Palidez, náuseas e palpitação.

(C) Cefaléia, fraqueza e palidez.

(D) Sudorese profusa, palpitação e fraqueza.

(E) Palpitação, cefaléia e sudorese profusa.
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50) Em relação aos pacientes com insuficiência supra renal

secundária, as medidas de cortisol e aldosterona após

estimulação com cosintropina e o ACTH dosado pela manhã em

jejum, encontram-se, respectivamente:

(A) O cortisol plasmático é subnormal e a elevação da

aldosterona está dentro do esperado. Os níveis de ACTH

são baixos ou normais.

(B) O cortisol plasmático é normal e a elevação da aldoste-

rona está dentro do esperado. Os níveis de ACTH são
baixos ou normais.

(C) O cortisol plasmático é subnormal e a elevação da aldos-

terona não acontece. Os níveis de ACTH são baixos ou

normais.

(D) O cortisol plasmático é subnormal e a elevação da

aldosterona não acontece. Os níveis de ACTH são altos.

(E) O cortisol plasmático é normal e a elevação da aldoste-

rona está dentro do esperado. Os níveis de ACTH são

altos.
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