
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
                                             NEFROLOGIA 

 

Questão nº: 21 

Criança de 3 anos de idade, apresentando febre, dores nos membros inferiores e 

protusão ocular e “olhos pretos” (equimose periorbitária). Na ultrassonografia 

abdominal mostrou massa abdominal ao nível do rim direito, com calcificações 

difusas. O diagnóstico mais provável é: 

 

a) Sarcoma do rim 

b) Rabdomiossarcoma  

c) Tumor de Wilms 

d) Neuroblastoma 

 

Questão nº: 22 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Refluxo vesicoureteral de baixo grau em lactentes tende a desaparecer 

espontaneamente com o crescimento.  

b) O testículo não palpável que não é detectado por meio de ultrassonografia ou 

tomografia computadorizada provavelmente corresponde à agenesia testicular, não 

sendo necessária qualquer medida adicional. 

c) A válvula de uretra posterior provoca pouca repercussão ao trato urinário superior e 

trata-se apenas de curiosidade diagnóstica.  

d) Hipospádia perineal se acompanha de incontinência urinária.   

 

Questão nº: 23 

No período pós transplante, as manifestações clínicas comuns de infecção são 

obscurecidas pelo tratamento imunossupressor. Assinale a opção INCORRETA 

em relação as infecções oportunistas mais comuns após 6 meses de transplante 

renal: 

 



a) Infecções de feridas  

b) Aspergilus  

c) Hepatite B  

d) Hepatite C  

 

Questão nº: 24 

Qual a principal conduta na prevenção de formas graves de injúria renal aguda na 

rabdomiólise? 

 

a) Uso de diuréticos  

b) Uso precoce de aminas vasoativas para o controle da pressão arterial.  

c) Uso de acetilcisteína em altas doses.  

d) Hidratação venosa com salinas.  

 

Questão nº: 25 

Geralmente a recuperação da função renal após injúria renal aguda por 

leptospirose ocorre rapidamente. Assinale qual a função que, entretanto, pode 

permanecer deficitária por um período mais longo de tempo: 

 

a) Capacidade de concentração urinária.  

b) Produção de eritropoietina. 

c) Filtração glomerular.  

d) Secreção de creatinina.  

 

Questão nº: 26 

No tratamento da hipercalemia, quando o objetivo é remover o potássio do corpo, 

deve-se usar: 

 

a) Gluconato de cálcio 

b) Glicoinsulinoterapia  

c) Resina trocadora de cátions 

d) Bicarbonato de sódio à 8,4% 

 



Questão nº: 27 

Dentre as patologias apresentadas abaixo, qual NÃO é indicação para a realização 

de biópsia renal: 

 

a) Glomerulonefrite rapidamente progressiva. 

b) Insuficiência renal crônica com rins contraídos.  

c) Insuficiência renal de causa não esclarecida.  

d) Síndrome nefrótica em adultos.   

 

Questão nº: 28 

Quanto à apresentação clínica, qual a mais frequente forma de apresentação da 

nefropatia por IgA? 

 

a) Dor lombar  

b) Oligúria  

c) Hematúria  

d) Poliúria  

 

Questão nº: 29 

Das medidas abaixo, qual a mais indicada para a detecção precoce de nefropatia 

diabética? 

 

a) Pesquisa de glicosúria.  

b) Clearance de creatinina na urina de 24 horas.  

c) Pesquisa de microalbuminúria na urina de 24 horas.  

d) Biópsia renal. 

 

Questão nº: 30 

Entre as manifestações extra-renais da insuficiência renal aguda, assinale a opção 

que refere a complicação mais frequente: 

 

a) Pericardite urêmica  

b) Quadro infeccioso   



c) Insuficiência cardíaca  

d) Encefalopatia urêmica  

 

Questão nº: 31 

Durante a gestação ocorrem várias alterações hemodinâmicas e funcionais renais, 

elevando assim o fluxo plasmático renal e a taxa de filtração glomerular. Em 

decorrência disso, podemos encontrar a presença de todas as situações abaixo, 

EXCETO: 

 

a) Glicosúria  

b) Cistos renais  

c) Diminuição da albumina sérica 

d) Proteinúria  

 

Questão nº: 32 

Qual dos quadros abaixo não é causa de lesão renal pelo uso de anabolizantes: 

 

a) Nefrite intersticial  

b) Nefropatia por IgA 

c) Litíase renal  

d) Rabdomiólise  

 

Questão nº: 33 

Quanto à vacinação usada nos pacientes renais crônicos transplantados, a 

afirmativa CORRETA é: 

 

a) A eficácia clínica das vacinas conjugadas contra Haemophilus influenzae tipo B é 

próxima a 50% em pacientes imunocompetentes. 

b) Os renais crônicos apresentam uma resposta imunológica menor, sendo assim 

recomenda-se esquema de vacinação contra hepatite B com doses mais elevadas que as 

habituais. 

 

  



c) A vacina contra herpes Zoster pode ser usada em pacientes imunocomprometidos.  

d) A vacina contra febre amarela pode ser usada sem problemas nos pacientes 

transplantados renais.  

 

Questão nº: 34 

Os pacientes em hemodiálise podem apresentar crises convulsivas. Entre as causas 

frequentes estão as opções abaixo, EXCETO: 

 

a) Arritmias cardíacas  

b) Síndrome do desequilíbrio em diálise 

c) Hipocalcemia 

d) Broncoaspiração  

 

Questão nº: 35 

Em pacientes com disfunção renal devemos ter alguns cuidados na realização de 

arteriografia, devido ao efeito nefrotóxico do contraste. O que não está 

recomendado no protocolo: 

 

a) Hidratação venosa adequada 

b) Uso de contraste alternativos 

c) Uso de antibióticos 

d) Uso de n acetilcisteína 

 

Questão nº: 36 

Entre as questões abaixo, qual reúne os medicamentos usados para o controle e 

prevenção da osteodistrofia renal: 

 

a) Quelantes de fósforo a base de cálcio, análogos de vitamina D, calciméticos.  

b) Quelantes de fósforo isentos de cálcio, calcitriol, vitamina C.   

c) Quelantes, pulsoterapia com calcitriol, levotiroxina.  

d) Sevelamer, análogos de vitamina D, ácido fólico.  

 

 



Questão nº: 37 

Entre os sinais clínicos abaixo, qual o menos comum de encontrarmos nos quadros 

de peritonite, em pacientes submetidos à diálise peritoneal: 

 

a) Dor abdominal  

b) Líquido peritoneal turvo 

c) Dor precordial  

d) Drenagem lenta  

 

Questão nº: 38 

Dentre as alternativas abaixo, assinale a que pode causar injúria renal aguda pré-

renal: 

 

a) Necrose papilar renal 

b) Necrose tubular aguda tóxica 

c) Fibrose retro peritoneal 

d) Falência cardíaca 

 

Questão nº: 39 

Entre as opções abaixo, qual a causa menos provável de injúria renal aguda 

precoce em um paciente politraumatizado? 

 

a) Rabdomiólise  

b) Isquemia por perda sanguínea 

c) Quadro séptico   

d) Síndrome compartimental abdominal 

 

Questão nº: 40 

Os níveis séricos de creatinina dependem de todos os itens abaixo, EXCETO: 

 

a) Dieta  

b) Natremia  

 



c) Massa muscular total 

d) Excreção renal   

 

Questão nº: 41 

Dentre as opções abaixo, assinale a que NÃO é causa de IRA pós renal: 

 

a) Cálculo ureteral  

b) Nefrite intersticial   

c) Hiperplasia prostática  

d) Fibrose retroperitonial  

 

Questão nº: 42 

Entre os exames realizados para o diagnóstico de estenose de artéria renal uni ou 

bilateral, assinale qual tem mais valor? 

 

a) Ultrassonografia de rins e vias urinárias 

b) Tomografia computadorizada abdominal 

c) Arteriografia renal  

d) Ecodoppler de artérias renais 

 

Questão nº: 43 

Qual a complicação mais comum nos pacientes submetidos à diálise peritoneal: 

 

a) Hemorragia digestiva   

b) Peritonite   

c) Infarto enteromesentérico  

d) Hérnia abdominal  

 

Questão nº: 44 

São contra indicações absolutas para a heparinização na hemodiálise: 

 

a) Infecção respiratória, uremia e edema agudo de pulmão.  

b) Insuficiência respiratória, hipercalemia e hipervolemia.  



c) Pancreatite, choque séptico e asma brônquica.  

d) Acidente vascular cerebral, discrasia sanguínea, sangramento ativo.  

 

Questão nº: 45 

São causas de diabetes insipidus nefrogênico, EXCETO: 

 

a) Nefropatia crônica  

b) Doença policística  

c) Pielonefrite  

d) Hipertensão arterial   

 

Questão nº: 46 

Dentre as causas de hipopotassemia, qual NÃO se refere a estado anabólico? 

 

a) Nutrição parenteral total 

b) Administração de vitamina B12 ou ácido fólico 

c) Inanição  

d) Fator de estimulação de colônias de granulócitos macrófagos (produção de 

leucócitos). 

 

Questão nº: 47 

Em relação ao refluxo vesicureteral e cicatrizes renais, assinale a INCORRETA: 

 

a) Na maioria dos casos, o refluxo é descoberto durante a avaliação de um quadro de 

infecção urinária.  

b) A incidência de fibrose renal aumenta com a gravidade do refluxo.  

c) A uretrocistografia miccional deve ser realizada nos lactentes e crianças que 

apresentam infecção urinária.  

d) A cintigrafia renal com DMSA NÃO deve ser realizada para avaliar cicatrizes, pois 

tem sensibilidade baixa. 

 

  

 



Questão nº: 48 

Sobre a síndrome de Prune Belly é INCORRETO afirmar: 

 

a) A parede abdominal exibe um aspecto “enrugado” e flácido, (barriga de ameixa).  

b) As anormalidades do trato urinário são variadas e geralmente secundárias a uma 

grave obstrução da uretra durante a embriogênese. 

c) Pode haver anormalidades cardíacas e de membros associadas. 

d) Afeta meninas em 95% dos casos e no período pós natal não costuma observar 

desconforto respiratório.  

 

Questão nº: 49 

Sobre a clínica de válvula de uretra posterior, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) As manifestações clínicas são variáveis de acordo com o período embriológico em 

que se desenvolve a intensidade da obstrução. 

b) Quando desenvolvida precocemente, as manifestações clínicas são leves. 

c) As crianças maiores não apresentam sintomatologia.  

d) A função renal (uréia e creatinina séricas) não precisa ser incluída para avaliar o 

prognóstico da doença.  

 

Questão nº: 50 

Quanto à apresentação clínica, qual a mais frequente forma de apresentação da 

nefropatia por IgA? 

 

a) Dor lombar 

b) Oligúria  

c) Hematúria  

d) Poliúria  

 

 

FIM DA 2ª PARTE 


