
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
                                             GERIATRIA 

 

Questão nº: 21 

A relação sódio-água é regulada por sistemas de receptores altamente 

especializados, distribuídos em regiões especiais tais como tórax, sistema arterial 

(barorreceptores) e rins. Assinale a resposta que identifica o sistema de controle 

que comumente NÃO está alterado em idosos sadios. 

 

a) Percepção da sede/ingesta hídrica.  

b) Concentração basal do hormônio antidiurético (ADH).  

c) Sistema renina-angiotensina-aldosterona.  

d) Concentração sérica basal do peptídeo natriurético atrial (PNA).  

 

Questão nº: 22 

Sobre a hiponatremia em idosos, NÃO podemos afirmar: 

 

a) É o distúrbio hidroeletrolítico mais comum, ocorrendo em 25% dos idosos 

hospitalizados.  

b) É considerada uma síndrome isolada, com grande morbimortalidade.  

c) Sua presença de forma persistente serve como marcador da existência de doenças de 

base (SNC, pulmões e neoplasias), determinando a necessidade de investigação da sua 

etiopatogenia para explicar sua morbimortalidade. 

d) Guarda forte relação com o uso de diurético, especialmente os tiazídicos.  

 

Questão nº: 23 

A Síndrome da Secreção Inapropriada do Hormônio Antidiurético (SIADH), causa 

comum de hiponatremia persistente em idosos, pode estar relacionada à vários 

fatores, exigindo do médico assistente que investigue sua etiopatogenia. Assinale a 

alternativa FALSA: 

 



a) A hiponatremia pode ser secundária à produção ectópica do ADH que ocorre no 

câncer de pulmão, comumente, o carcinoma de pequenas células.  

b) A hiponatremia pode ser secundária à SIADH que decorre do trauma do SNC.  

c) A hiponatremia pode ser secundária à SIADH que decorre do uso crônico de 

medicamentos comumente prescrito aos idosos, como os antidepressivos inibidores da 

receptação de serotonina (Ex: fluoxetina).  

d) A hiponatremia pode ser secundária à SIADH que precisa de estímulo, osmótico ou 

volume dependente para liberar ADH de forma exagerada.  

 

Questão nº: 24 

Considere que um idoso está em estado de choque (chocado) no CTI e que há 

dificuldade no desmame dos medicamentos vasoativos. Nessa situação, o médico 

deve considerar algumas possibilidades e tomar providências. Assinale a 

afirmativa que é FALSA: 

 

a) A hipotensão persistente pode estar relacionada à insuficiência adrenal e deve-se usar 

hidrocortisona como teste terapêutico.  

b) O monitoramento hemodinâmico invasivo é sempre considerado, não devendo ser 

adiado ou evitado.  

c) A hipotensão persistente pode estar relacionada à insuficiência adrenal e, para a 

confirmação devemos dosar cortisol sérico antes do teste com ACTH.  

d) Deve-se ter em mente que o tratamento não será diferente daquele aplicado ao adulto 

jovem.  

 

Questão nº: 25 

Uma queixa comum dos familiares de idosos internados aos médicos é a 

“desorientação”. Sobre o dellirium em idosos NÃO é possível afirmar que: 

 

a) O uso dos benzodiazepínicos deve ser suspenso em razão do risco de resposta 

paradoxal, mesmo naqueles idosos que fazem uso contínuo.  

b) Os déficits cognitivo, visual ou auditivo prévios contribuem para o seu aparecimento.  

 



c) Pode decorrer apenas por causa da restrição ao leito ou do afastamento dos 

familiares.  

d) O haloperidol, venoso ou intramuscular, é o fármaco de escolha nos casos agudos.  

 

Questão nº: 26 

Os idosos fragilizados podem ser definidos como indivíduos que têm mais de 75 

anos, dependem de terceiros para as atividades da vida diária (AVD), vivem 

geralmente em instituições, são incapazes de se movimentar, usam múltiplos 

fármacos, são desnutridos e apresentam alterações nos exames laboratoriais. São 

geralmente mantidos confinados no leito e, devido a essa imobilidade, adquirem ou 

evoluem para outras complicações, que chamamos de síndrome de imobilização 

(SI). Qual desses idosos poderia ser classificado como portador da SI? 

 

a) Idoso confinado ao leito.  

b) Idoso globalmente espástico, usando sonda para a alimentação, incontinente, 

caquético, demente e com úlceras de decúbito.  

c) Idoso com fratura de colo de fêmur com sinais de sofrimento cutâneo.  

d) Idoso com déficit cognitivo avançado, contraturado e apresentando disfagia.   

 

Questão nº: 27 

A infecção do trato urinário (ITU) tem prevalência de 20% entre os idosos e 

praticamente dobra entre aqueles que estão imobilizados. NÃO é correto afirmar 

sobre a ITU nesta faixa etária: 

 

a) A infecção do trato urinário é a infecção mais comum nos idosos institucionalizados.  

b) A ITU é sempre causada por via ascendente.   

c) São fatores predisponentes para ITU em idosos a incontinência urinária, o uso de 

fraldas geriátricas, a obstrução uretral, a pouca ingestão de líquidos, a internação 

hospitalar, a queda dos níveis séricos de estrogênio e o uso de sonda vesical de demora.  

d) O quadro clínico é diferente do apresentado por pacientes mais jovens, podendo 

manifestar-se com sintomas inespecíficos como prostração, desidratação, confusão ou 

septicemia. Diante disso a urinocultura e o EAS são imperativos.  

 



Questão nº: 28 

Assinale a opção que complete corretamente as lacunas do texto: 

Define-se a úlcera “por pressão”, “de pressão”, “de decúbito” ou “escara” como 

uma área de lesão de pele, tecidos subjacentes, ou ambos, decorrente de pressão 

extrínseca aplicada sobre a superfície corpórea. Fricção, forças de cisalhamento e 

umidade_______ para a formação das lesões. Esse dano localizado de tecido______ 

em regiões de proeminências ósseas e áreas com quantidade reduziada de 

adiposidade subcutânea. O termo “decúbito” se relaciona à posição horizontal, 

mas as úlceras podem se formar em pacientes em qualquer outra posição (como os 

que permanecem em cadeiras). O significado de escara relaciona-se 

exclusivamente à presença de crosta necrótica, o que ________ocorre. 

 

a) Também contribuem- somente ocorre- sempre.  

b) Não contribuem- habitualmente ocorre- sempre.  

c) Também contribuem- habitualmente ocorre- nem sempre.  

d) Não contribuem- somente ocorre- nem sempre.  

 

Questão nº: 29 

Ao passar visita num paciente da sua enfermaria e ler a evolução da enfermagem 

do dia anterior, você encontra a seguinte descrição: 

 “Úlcera de decúbito em região sacra, com comprometimento de tecido subcutâneo, 

estendendo-se mais profundamente, até a fáscia muscular subjacente” e; 

“Úlcera de decúbito em calcanhar direito, com crosta necrótica cobrindo seu leito.”  

Qual a classificação dessas úlceras por decúbito, respectivamente: 

 

a) Sacra estágio III e calcânea direita grau IV 

b) Sacra estágio IV e calcânea direita grau II 

c) Sacra estágio III e calcânea direita inclassificável 

d) Sacra inclassificável e calcânea direita grau IV 

 

 

 

 



Questão nº: 30 

Você está na emergência do HCE e dá entrada um senhor desconhecido, sem 

acompanhante, com idade superior à 65 anos, em insuficiência respiratória 

(IRpA). Antes mesmo de examiná-lo você relembra as etiologias mais prevalentes 

de IRpA no idoso para focar seu atendimento. Quais seriam elas? 

 

a) Insuficiência cardíaca congestiva (ICC) e pneumonia adquirida na comunidade 

(PAC).  

b) Sepse grave e doença pulmonar obstrutiva crônica.  

c) Doença pulmonar obstrutiva crônica e pneumonia adquirida na comunidade.  

d) Tromboembolismo pulmonar (TEP) e insuficiência cardíaca congestiva.  

 

Questão nº: 31 

Assinale o nome da escala amplamente utilizada na prática clínica para avaliar de 

forma mais objetiva o desempenho nas atividades da vida diária (AVD), que consta 

de seis itens que medem o desempenho do indivíduo nas atividades de autocuidado, 

os quais obedecem a uma hierarquia de complexidade, da seguinte forma: 

alimentação, controle de esfíncteres, mobilidade, higiene pessoal, capacidade para 

se vestir e tomar banho: 

 

a) Mini mental   

b) Escala de Katz 

c) Escala de Braden 

d) Escala de Norton 

 

Questão nº: 32 

Assinale a resposta ERRADA sobre as mudanças que ocorrem no ciclo sono-vigília 

do idoso: 

 

a) Os períodos de apnéia são mais frequentes, particularmente, no homem idoso e 

obeso.  

b) As queixas de insônia, sonolência diurna, despertares durante a noite e sono pouco 

reparador são frequentes.  



c) A síndrome das pernas inquietas, outro distúrbio do sono, é mais observada em 

comparação com a ocorrência em jovens.  

d) O ronco é observado em quase 90% dos idosos, independentemente do sexo.  

 

Questão nº: 33 

Considere as afirmações sobre Pneumonia em idosos: 

I- A reação febril nos idosos é controversa, pois se acredita que não respondam 

bem à produção de fatores pirogênicos, tais como endotoxinas e interleucina. 

II- O quadro clínico da pneumonia no idoso comumente tem a sintomatologia 

atípica e polimórfica, podendo levar a erros no diagnóstico. 

III- A pneumonia é a principal causa de morte em idosos acamados e cerca de 50% 

dos mortos por outros motivos, mostram, à necropsia, algum grau de 

acometimento pulmonar. 

Marque a opção CORRETA: 

 

a) Estão corretas as afirmativas I, II e III.  

b) Estão corretas somente as afirmativas I e II.   

c) Estão corretas somente as afirmativas II e III.  

d) Nenhuma das afirmativas estão corretas.   

 

Questão nº: 34 

Paciente idoso, com diagnóstico de diabetes Mellitus, com 30 anos de evolução. 

Qual complicação abaixo é macrovascular? 

 

a) Edema macular 

b) Doença arterial periférica 

c) Nefropatia  

d) Polineuropatia  

 

Questão nº: 35 

Com a menopausa, os níveis de deidroepiandrosterona: 

 

a) Permanecem inalterados 



b) Aumentam  

c) Diminuem  

d) Diminuem no início da menopausa e após, voltam a se elevar 

 

Questão nº: 36 

Exames laboratoriais, de um idoso internado em enfermaria de geriatria, mostra 

nível sérico de fósforo aumentado. Qual dos itens abaixo não é a causa do aumento 

sérico de fósforo? 

 

a) Acromegalia  

b) Terapia com heparina 

c) Anemia hemolítica grave 

d) Cistinose  

 

Questão nº: 37 

No tratamento da doença de Alzheimer, a Tacrina deixou de ser usada devido a 

qual efeito colateral? 

 

a) Nefrotoxidade  

b) Hepatotoxidade  

c) Cardiotoxidade   

d) Miopatia  

 

Questão nº: 38 

A doença de Binswanger, é considerada uma doença de: 

 

a) Demência fronto-temporal 

b) Degeneração corticobasal 

c) Demência com corpúsculos de Lewy 

d) Demência vascular 

 

 



Questão nº: 39 

Paciente idoso, com hemorragia digestiva baixa (HDB), internado no serviço de 

clínica médica, para fins de tratamento e diagnóstico. Qual a principal causa de 

HDB no paciente idoso? 

 

a) Isquemia colônica  

b) Doença diverticular   

c) Causas ano-retais.  

d) Angiodisplasia   

 

Questão nº: 40 

Na hidrocefalia normobárica (HNB), qual a manifestação clínica mais precoce? 

 

a) Marcha anormal 

b) Urgência urinária  

c) Incontinência urinária  

d) Demência  

 

Questão nº: 41 

Sobre as úlceras de pressão, considere a frase: “....muitas vezes, não visualizamos 

externamente a real dimensão de uma lesão. Há lesões que aparentemente são 

superficiais, mas que, após um desbridamento de crosta necrótica, por exemplo, 

revelam-se mais extensas. Algumas vezes ainda, embora não se note nenhuma 

alteração na pele, já existe efetivamente dano em planos profundos”. Qual a 

explicação fisiopatológica que valida a afirmativa acima? 

 

a) Redução da espessura e do turn over da epiderme idosa.  

b) Diminuição da vascularização da derme idosa.  

c) Distribuição em cone de pressão.  

d) Diminuição da produção e perda da elasticidade das fibras dérmicas de colágeno e 

elastina.  

 

 



Questão nº: 42 

Sobre a síndrome de imobilidade (SI) no idoso, assinale a alternativa ERRADA: 

 

a) Independentemente da causa da imobilidade, mesmo por curtos períodos de tempo, a 

imobilização resulta em modificações para pior dos sistemas cardiovascular, 

osteomuscular, respiratório e do metabolismo.  

b) O estado psíquico pode se ressentir do imobilismo, sendo frequente a depressão, 

apatia, déficit cognitivo e ansiedade.  

c) Os indivíduos que chegam à SI, são, em geral, idosos fragilizados que, por 

necessidade, internam-se em hospitais ou vivem em instituição onde o ambiente não 

familiar, o repouso prolongado e forçado, a desnutrição, a iatrogenia e a comorbidade 

transformam o ancião em um ser dependente.  

d) A medicina preventiva não tem muito impacto sobre a SI. Estudos prévios mostram 

que somente 30% dos pacientes que evoluíram para SI tiveram sua AVD 

acentuadamente diminuída pela doença de base.  

 

Questão nº: 43 

A definição tontura e sua classificação em categorias de sintomas é importante 

para estabelecer uma relação com a etiologia, facilitando o diagnóstico diferencial. 

Assinale o sintoma que NÃO estabelece a melhor analogia com sua possível causa: 

 

a) Vertigem-arritmias ou hipotensão ortostática.   

b) Pré-síncope-estenose aórtica.   

c) Desequilíbrio-acidente vascular cerebral ou doença cerebelar.  

d) Atordoamento-distúrbios psiquiátricos como depressão e ansiedade.  

 

Questão nº: 44 

O tripé básico para o diagnóstico na medicina consiste na história clínica, no 

exame físico e nos exames complementares, porém, na avaliação do paciente idoso 

com tontura, a importância da história clínica e pregressa para a definição 

diagnóstica é muitas vezes maior que o exame físico e os exames laboratoriais. 

Sendo assim, um idoso que vá ao seu consultório queixando-se da sensação de girar 

sobre si mesmo ou no ambiente, acompanhada da sensação de queda, náuseas, 



vômitos e desequilíbrio, que é agravada pelo movimento ou mudança de posição da 

cabeça, sem perda de consciência, de forma episódica e com início abrupto, seria 

muito sugestivo de: 

 

a) Hipotensão postural 

b) Ansiedade ou distúrbio fóbico 

c) Doença do sistema vestibular 

d) Arritmia cardíaca com baixo débito cardíaco 

 

Questão nº: 45 

Paciente idoso, com hemorragia digestiva baixa (HDB), é internado no serviço de 

clínica médica, para fins de tratamento e diagnóstico. Qual a principal causa de 

HDB no paciente idoso, de acordo com a literatura do Harrison: 

 

a) Isquemia colônica  

b) Doença diverticular  

c) Causa ano-retais  

d) Angiodisplasia  

 

Questão nº: 46 

Paciente com 80 anos foi atendido na emergência com quadro de hiponatremia por 

provável secreção e ação excessiva da vasopressina. Qual das substâncias abaixo 

não é causa da hiponatremia? 

 

a) Clorpropramida  

b) Carbamazepina  

c) Demeclociclina  

d) Inibidores da recaptação da serotonina 

 

 

 

 



Questão nº: 47 

 

Paciente com 80 anos apresentando um quadro de disfagia e disfonia. Qual o nervo 

craniano que está afetado? 

 

a) VII  

b) XI  

c) IX  

d) X  

 

Questão nº: 48 

Em relação aos aspectos da vertigem periférica e central, qual dos itens abaixo 

nunca ocorre na vertigem periférica? 

 

a) Zumbido  

b) Nistagmo puramente vertical ou puramente de torção.  

c) Fixação visual inibe o nistagmo. 

d) Surdez 

 

Questão nº: 49 

 Durante a internação na enfermaria de geriatria, um paciente de 90 anos foi 

diagnosticado com estenose aórtica grave. Estava internado devido a um acidente 

vascular cerebral (AVC) isquêmico com boa evolução pós trombólise. Qual dos 

itens abaixo não é sintoma principal da estenose aórtica? 

 

a) Palpitação  

b) Dispnéia de esforço  

c) Angina de peito  

d) Síncope  

 

 

 



Questão nº: 50 

Qual dos hormônios abaixo aumenta com o envelhecimento? 

 

a) Hormônio do crescimento 

b) Vitamina D 25 (OH) 

c) Melatonina  

d) Prolactina  

 

 

 

 

 

FIM DA 2ª PARTE 


