
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
CLÍNICA MÉDICA 

Questão nº: 21 

Dor em queimação e eritema dos membros. Os pés estão mais envolvidos que as 

mãos. As causas são distúrbios mieloproliferativos, como a policitemia vera e 

trombocitose essencial. Também ocorre queimação nos membros, precipitada por 

exposição a ambiente aquecido e agravada por posição inferior das pernas. Esta 

descrição refere-se à: 

 

a) Eritromelalgia  

b) Acrocianose  

c) Livedo reticular  

d) Eritema pérneo  

 

Questão nº: 22 

O ferro é um elemento que desempenha relevante papel no metabolismo celular 

humano. As necessidades energéticas da maioria dos organismos são obtidas por 

reações catalisadas por enzimas específicas de oxirredução e proteínas 

transportadoras de oxigênio. Essas proteínas necessitam de ferro para 

desempenhar seu papel. A prevalência da deficiência de ferro é muito alta em todo 

o mundo, fazendo com que a anemia ferropriva seja a mais frequente das anemias. 

São fatores que afetam a prevalência da anemia ferropriva, EXCETO: 

 

a) Crescimento, menstruação e gravidez.  

b) Deficiência de cobalamina, deficiência de ácido fólico e alterações hereditárias.  

c) Lactação, verminose e ingestão de aspirina.  

d) Doação de sangue, gastrectomizados e carência quantitativa e qualitativa de ferro na 

alimentação.  

 

 

 



Questão nº: 23 

O mieloma múltiplo caracteriza-se pela proliferação clonal de plasmócitos que 

infiltram a medula óssea, suprimindo a hematopoese normal, além de provocar 

uma destruição óssea. É a segunda neoplasia hematológica mais frequente. O seu 

quadro clínico pode se apresentar por alguns sinais e/ou sintomas sugestivos, 

EXCETO: 

 

a) Anemia, fadiga e dores ósseas.  

b) Comprometimento renal, radiculopatia em coluna torácica, lombar e sacra.  

c) Artrite periférica dos membros inferiores, hiponatremia e hipoglobulinemia.  

d) Hipercalcemia e propensão à infecção por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae e Gram- negativos.  

 

Questão nº: 24 

A esclerose múltipla é a doença neurológica mais incapacitante em adultos jovens 

no mundo. Os sintomas da doença resultam de ataques recorrentes de inflamação 

seguidos de desmielinização no cérebro e na medula, caracterizando uma doença 

autoimune. O alvo do ataque imunológico é a mielina ou os oligodendrócitos que a 

sintetizam, de modo que interrompem a condução nervosa e, portanto, causam os 

sintomas da doença. No início, os sintomas podem se manifestar isolados e 

(monossintomático) ou por associação de sintomas (polissintomático) mais comuns, 

EXCETO: 

 

a) Síndrome vertiginosa e migrânea  

b) Parestesia em um ou mais membros.  

c) Paresia em um ou mais membros.  

d) Neurite óptica e marcha atáxica. 

 

Questão nº: 25 

A fibromialgia é uma condição crônica de dor muscular difusa, frequentemente 

associada a queixa de fadiga, distúrbios do sono e baixa tolerância a exercício 

físico. Acomete preferencialmente mulheres em idade de 35 a 60 anos. A sua 

etiopatologia é desconhecida e provavelmente multifatorial. E por vezes os 



pacientes podem em sua primeira abordagem, apresentar uma variedade de 

sintomas vagos. São algumas manifestações clínicas associadas à fibromialgia, 

EXCETO: 

 

a) ¨Bruxismo¨, bexiga irritável, enxaqueca e alterações psicológicas.  

b) Dor generalizada, pontos sensíveis (tender points), disfunção cognitiva, fadiga. 

c) Rigidez matinal, serosite, síndrome vertiginosa e alterações hormonais.  

d) “Retenção de líquidos”fenômeno do tipo de Raynaud, cólon irritável e parestesia.  

 

Questão nº: 26 

Em relação à endocardite infecciosa, é CORRETO afirmar que: 

 

a) A endocardite aguda é uma doença com febre héctica, que danifica rapidamente as 

estruturas cardíacas, dissemina-se por via hematogênicas para locais extras cardíacos e 

se não tratada, evolui para a morte em semanas. 

b) A endocardite subaguda segue uma evolução indolente, causa danos cardíacos 

estruturais apenas lentamente, se algum e raras vezes causa infecção metastática e é 

gradualmente progressiva, exceto se complicada por um evento embólico maior. 

c) Os critérios de Duke são utilizados para o diagnóstico da endocardite infecciosa. A 

documentação de dois critérios maiores, um maior e três menores ou cinco critérios 

menores permite o diagnóstico clínico de endocardite definida.   

d) Todas as alternativas anteriores estão corretas.  

 

Questão nº: 27 

A bronquiectasia é uma doença caracterizada por hipersecreção de muco 

recorrente e inflamação das vias aéreas, causando destruição do epitélio ciliar e 

submucosa. As causas de bronquiectasias podem ser adquiridas ou congênitas, 

como as discriminadas abaixo, EXCETO: 

 

a) Infecções virais, bacterianas e micobacterianas ou defeitos anatômicos congênitos.  

b) Obstrução brônquica por tumores broncogênicos, aspiração de corpo estranho, 

linfonodopatia hilar e impactação.  



c) Inflamatória por aspiração de conteúdo gástrico ou substância caustica e inalação de 

gases tóxicos ou imunodeficiências. 

d) Insuficiência cardíaca congestiva ou desequilíbrio congênito na relação da 

trombogênese com a trombólise.   

 

Questão nº: 28 

Não se pode afirmar em relação à hipocalemia: 

 

a) Raramente há sintomas, a menos que a concentração plasmática de potássio atinja o 

valor < 3mmol/l.   

b) Os sintomas mais comuns são fraqueza muscular dos membros inferiores, mialgia e 

fadiga. 

c) O íleo paralítico pode ser uma manifestação da função da musculatura lisa afetada.  

d) A resposta hiperêmica atenuada ao exercício e o comprometimento do metabolismo 

muscular, associados a uma depleção profunda de potássio não aumentam os riscos de 

rabdomiólise.  

 

Questão nº: 29 

A doença de Kawasaki foi descrita inicialmente em 1967, no Japão, por Tomisaku 

Kawasaki. A doença se caracteriza por uma vasculite multissistêmica, 

comprometendo pequenos, médios e grandes vasos. Dentre os sinais e sintomas 

mais comuns utilizados para o diagnóstico da Doença de Kawasaki, assinale a 

opção INCORRETA: 

 

a) Febre de duração superior a cinco dias e exantema polimorfo.   

b) Alterações de extremidades com hiperemia palmo-plantar, edema das mãos e dos pés, 

descamação dos dedos, alterações da cavidade oral. 

c) Otite, tosse seca e odinogagia.  

d) Hiperemia conjuntival bilateral, adenomegalia cervical não supurativa.  

 

 

 



Questão nº: 30 

A coqueluche, ¨tosse comprida¨ou pertussis, é uma infecção respiratória bacteriana 

causada pela Bordetella pertussis, bacilo gram negativo. O início é insidioso e é 

comumente dividido em três estágios, EXCETO: 

 

a) Estágio Catarral: a pertussis começa com sintomas indistinguíveis dos de uma 

infecção do trato respiratório viral de pequena intensidade, como febre baixa, tosse 

intermitente a noite e espirros.  

b) Estágio Paroxístico: após 7 a 14 dias do início a tosse fica mais frequente, e, depois 

paroxística e com uma inspiração ruidosa do ar. Os paroxismos são acompanhados de 

edema periorbital, conjuntivas ingurgitadas, hemorragia, petéquias na testa e epistaxe.   

c) Estágio Intersticial: após 15 a 20 dias do seu início ocorre o enfisema intersticial, 

podendo evoluir para pneumonia primária ou secundária, além disso o vômito 

recorrente pode levar a alcalose metabólica e, às vezes, podem haver acessos de asfixia 

e episódios de apnéia.  

d) Estágio Convalescente: o paroxismo torna-se menos frequente e menos intenso, o 

vômito cessa e ocorre recuperação lenta. A convalescença requer de 4 a 12 semanas. 

 

Questão nº: 31 

São síndromes familiares associadas a tumores hipofisários, EXCETO: 

 

a) Neoplasia endócrina múltipla 4.  

b) Síndrome de Adie 

c) Neoplasia endócrina múltipla 1  

d) Complexo de Carney  

 

Questão nº: 32 

Não é causa de comprometimento da ação da vitamina D: 

 

a) Fenitoína  

b) Isoniazida  

c) Cetoconazol  

d) Calcitriol  



Questão nº: 33 

Paciente com 78 anos vem apresentando demência, ataxia e incontinência urinária. 

Qual o provável diagnóstico? 

 

a) Demência frontotemporal  

b) Hidrocefalia normobárica  

c) Demência com corpúsculo de Levy 

d) Doença de Alzheimer 

 

Questão nº: 34 

Em relação aos elementos diagnósticos da aspergilose broncoplumonar alérgica, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Asma brônquica  

b) Nível sérico alto de IgE  

c) Eosinopenia 

d) Bronquiectasia central  

 

Questão nº: 35 

Mulher de 50 anos, com relato há mais ou menos 1 mês de diarreia aguda resolvida 

e de dificuldade  de marcha há 15 dias progredindo em uma semana, com 

incapacidade de deambular. O exame neurológico mostra fraqueza em membros 

inferiores (grau 2 distal e 3 proximal). PA estava em 70/40 mmHg, FC de 130 bpm 

e FR de 32ipm. Qual a droga de escolha para o possível diagnóstico da paciente? 

 

a) Corticosteróides  

b) Plasmaférese  

c) Ciclofosfamida  

d) Imunoglobulina humana.  

 

 

 



Questão nº: 36 

A colite pseudomembranosa é uma das infecções nosocomiais mais comuns e 

importante causa de morbidade e mortalidade. Dos fatores de risco abaixo 

relacionados, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Uso prévio de fluorquinolonas 

b) Uso de inibidores de bomba de prótons. 

c) Tabagismo 

d) Uremia 

 

Questão nº: 37 

Na intoxicação por monóxido de carbono, o seguinte parâmetro apresenta-se 

dentro da faixa de normalidade: 

 

a) Pressão parcial de oxigênio  

b) Conteúdo arterial de oxigênio  

c) Conteúdo venoso de oxigênio  

d) Carboxihemoglobina  

 

Questão nº: 38 

A acurácia da oximetria de pulso é significativamente afetada por: 

 

a) Altos níveis de carboxihemoglobina.  

b) Icterícia  

c) Luz ambiental 

d) Lesão inflamatória da pele.  

 

Questão nº: 39 

São indicações de cardioversão elétrica de emergência na fibrilação atrial aguda: 

 

a) A frequência cardíaca maior que 150 bpm com QRS largo.  

b) Choque e congestão pulmonar.  

 



c) Choque e diminuição do nível de consciência.  

d) Dor precordial e idade acima de 65 anos. 

 

Questão nº: 40 

A correção rápida do sódio pode ocasionar: 

 

a) Redução do débito cardíaco e arritmias 

b) Fibrilação atrial e alteração no intervalo QT 

c) Edema cerebral, convulsões e coma 

d) Vasoconstricção 

 

Questão nº: 41 

De acordo com os sinais e sintomas descritos abaixo, qual agente seria o causador 

do respectivo quadro de intoxicação exógena e qual seria o tratamento indicado 

para o caso: 

 

a) Edema agudo de pulmão, pele com coloração rosa cereja, vômito, PO2 normal com 

saturação baixa; opiáceos e câmara hiperbárica.  

b) Depressão respiratória, miose puntiforme e diarreia; Paraquat e Naloxona.  

c) Pele com odor forte, miose bilateral, hipersecreção brônquica, bradicardia, hipotensão 

arterial, inquietude e convulsões; organofosforados, atropina, pralidoxina e 

benzodiazepínicos.  

d) Visão borrada, midríase, secura de mucosa, taquicardia sinusal, hipertermia; 

barbitúrico e carvão ativado.   

 

Questão nº: 42 

Sobre o coma mixedematoso, marque a assertiva INCORRETA: 

 

a) Na abordagem da hipotensão, é comum haver um quadro de insuficiência adrenal 

associado e nessa situação o emprego de hidrocortisona está indicado.   

b) O tratamento deverá ser iniciado somente após a confirmação laboratorial, pois a 

reposição de hormônios tireoidianos pode acarretar insuficiência adrenal.  

 



c) A exposição ao frio é um fator precipitante importante do coma mixedematoso.  

d) O tratamento do coma mixedematoso deve ser iniciado mesmo sem sua confirmação 

laboratorial.  

 

Questão nº: 43 

No tratamento da crise tireotóxica, a seguinte sequência deve ser observada: 

 

a) Uso de iodo pelo menos uma hora após o uso de propiltiuracil.   

b) Uso de propranolol pelo menos uma hora após o uso de propiltiuracil. 

c) Uso de iodo pelo menos uma hora após o uso de propranolol. 

d) Uso de propiltiuracil pelo menos uma hora após o uso de iodo. 

 

Questão nº: 44 

Sobre os Osteossarcomas é correto afirmar, EXCETO: 

 

a) Osteossarcoma clássico é um tumor maligno de alto grau, intramedular primário, no 

qual as células neoplásicas produzem osteóide, mesmo que em pequenas quantidades. 

b) O quadro clínico costuma envolver dor, de caráter contínuo, associada na maioria dos 

casos à presença de massa palpável dolorosa.  

c) São raros no esqueleto axial, mas quando ocorre, seu prognóstico é melhor.  

d) Os exames laboratoriais não são relevantes, todavia pode haver aumento de fosfatase 

alcalina e desidrogenase lática.  

 

Questão nº: 45 

São causas de hemoperitônio, EXCETO: 

 

a) Laceração traumática do fígado, baço, mesentério.  

b) Rotura de bexiga.  

c) Rotura de aneurisma de artéria aortoilíaca, hepática e renal.  

d) Sangramento de doença diverticular.   

 

 



Questão nº: 46 

A tríade artrite reumatóide, esplenomegalia e neutropenia, é característica da: 

 

a) Síndrome de Felty  

b) Síndrome de Wiskott-Aldrich  

c) Doença de Gaucher  

d) Síndrome de Chédiak-Higashi  

 

Questão nº: 47 

No diagnóstico diferencial de colite ulcerativa e doença de Crohn, podemos 

AFIRMAR que: 

 

a) A doença anorretal, em particular as fissuras, abscessos e fístulas, é observada mais 

frequentemente nos pacientes com doença de Crohn do que naqueles com colite 

ulcerativa.  

b) A colite ulcerativa pode ocorrer em qualquer segmento do trato digestivo.  

c) Na colite ulcerativa, 40% dos pacientes apresentam o reto poupado, com ou sem 

comprometimento perianal.  

d) Na colite ulcerativa o intestino delgado é frequentemente comprometido.   

 

Questão nº: 48 

São complicações da úlcera gástrica, EXCETO: 

 

a) Dumping  

b) Terebrações para órgão vizinho 

c) Perfuração em peritônio livre  

d) Sangramento  

 

 

 

 

 



Questão nº: 49 

Diuréticos tiazídicos podem contribuir para cada um dos efeitos metabólicos a 

seguir, EXCETO: 

 

a) Hipomagnesemia  

b) Hipouricemia   

c) Hipercalcemia  

d) Hipercolesterolemia 

 

Questão nº: 50 

Todas as afirmações a seguir sobre diuréticos na insuficiência cardíaca são 

verdadeiras, EXCETO: 

 

a) O manitol é um diurético eficaz em pacientes de cirurgia cardíaca com insuficiência 

cardíaca descompensada.  

b) Inibidores da anidrase carbônica melhoram a alcalemia causada por outros agentes 

diuréticos.  

c) Os antagonistas do receptor de aldosterona podem causar hiperpotassemia 

clinicamente significativa.  

d) Diuréticos de alça frequentemente resultam em hipopotassemia e alcalose 

metabólica.  
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