
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
                                             PNEUMOLOGIA 

 

Questão nº: 21 

São manifestações clínicas de hipercapnia na insuficiência respiratória aguda: 

 

a) Ansiedade, taquicardia e cianose.  

b) Sonolência e letargia.  

c) Diaforese e taquipnéia.  

d) Acidose lática e taquipnéia.  

 

Questão nº: 22 

Um escarro adequado apresenta-se ao microscópio: 

 

a) Menos de 10 células epiteliais e mais de 25 neutrófilos por campo de pequeno 

aumento.  

b) Mais de 10 células epiteliais e menos de 25 neutrófilos por campo de pequeno 

aumento. 

c) Mais de 10 células epiteliais e mais de 25 neutrófilos por campo de pequeno 

aumento.  

d) Menos de 10 células epiteliais e menos de 25 neutrófilos por campo de pequeno 

aumento.  

 

Questão nº: 23 

São fatores de riscos fracos, moderados e fortes, respectivamente para 

tromboembolia pulmonar: 

 

a) Obesidade (MIC>30), fratura de quadril e insuficiência cardíaca (classe II e IV).  

b) Obesidade (MIC>30), insuficiência cardíaca (classe II e IV) e fratura de quadril. 

c) Insuficiência cardíaca (classes II e IV), obesidade e fratura de quadril.  

d) Fratura de quadril, insuficiência cardíaca ( classes II e IV) e obesidade (MIC>30).   

 



Questão nº: 24 

Como se encontra o frêmito toracovocal na pneumonia e no derrame pleural 

respectivamente? 

 

a) Aumentado na pneumonia e no derrame pleural.  

b) Diminuído na pneumonia e no derrame pleural.  

c) Aumentado na pneumonia e diminuído no derrame pleural.  

d) Diminuído na pneumonia e aumentado no derrame pleural.  

 

Questão nº: 25 

Qual item abaixo não faz parte da investigação de deficiência de Alfa-1-

Antitripsina? 

 

a) Doença pancreática inexplicada.  

b) Enfisema pulmonar sem fator de risco aparente.  

c) Enfisema pulmonar com início em adultos jovens < 45 anos.  

d) Enfisema pulmonar predominantemente em regiões basais.  

 

Questão nº: 26 

Qual das alternativas abaixo NÃO corresponde a um derrame pleural exsudativo? 

 

a) Artrite reumatóide  

b) Tuberculose  

c) Sarcoidose  

d) Neoplasia  

 

Questão nº: 27 

Paciente vítima de politrauma após 48 horas evolui com febre, leucocitose, 

insuficiência respiratória, alteração neurológica e petéquias no tronco. Qual o 

diagnóstico mais provável para o caso? 

 

a) Embolia gasosa 

b) Embolia pulmonar 



c) Embolia gordurosa  

d) Embolia séptica 

 

Questão nº: 28 

Paciente masculino, 18 anos tem história recente de sibilos unilaterais. Dentre as  

patologias abaixo relatadas, qual não faz parte do diagnóstico diferencial? 

 

a) Tumor carcinóide 

b) Estenose brônquica  

c) Bronquiectasia 

d) Edema agudo pulmonar 

 

Questão nº: 29 

Paciente de 65 anos, masculino em pós-transplante de medula óssea apresentando 

tosse, cansaço, dispneia e queda do estado geral. Realizou tomografia 

computadorizada de tórax que evidenciou opacidade com atenuação em “vidro 

fosco” circundando áreas de consolidações caracterizando sinal do Halo. Qual o 

melhor diagnóstico? 

 

a) Tuberculose pulmonar 

b) Aspergilose angioinvasiva  

c) Pneumonia atípica 

d) Pneumonia por germe multirresistente 

 

Questão nº: 30 

Ao exame físico do tórax, quando se verifica diminuição da expansibilidade,frêmito 

tóraco vocal (FTV) diminuído, macicez, egofonia, podemos suspeitar de: 

 

a) Hiperinsuflação pulmonar  

b) Derrame pleural  

c) Pneumotórax 

d) Condensação pneumônica 

 



Questão nº: 31 

Dentre as principais indicações de fibrobroncoscopia, podemos citar: 

 

a) Controle de tratamento de insuficiência cardíaca 

b) Controle de final de tratamento de tuberculose pulmonar 

c) Sibilo localizado  

d) Controle de final de tratamento de histoplasmose 

 

Questão nº: 32 

São indicações de mediastinoscopia terapêutica, EXCETO 

 

a) Timectomia em miastenia grave 

b) Ressecção de cistos mediastinais 

c) Tireoidectomia subtotal  

d) Esofagectomia   

 

Questão nº: 33 

Deve ser evitado o uso do seguinte quimioterápico para tratamento de tuberculose 

em gestantes: 

 

a) Rifampicina  

b) Isoniazida   

c) Etionamida  

d) Etambutol  

 

Questão nº: 34 

Em relação à tuberculose pleural, é INCORRETO afirmar que: 

 

a) A punção, biópsia pleural deve sempre ser realizada.  

b) Em 90% dos casos, o líquido pleural é amarelo citrino e é um exsudato. 

 

 



c) A citologia do líquido pleural revela linfocitose acima de 90% e raridade de células 

mesoteliais (<10%).  

d) A dosagem da adenosina deaminase (ADA) apresenta sensibilidade e especificidade 

de mais de 90%, quando os valores se apresentam entre 100 e 135µ/L.  

 

Questão nº: 35 

São critérios de acordo com as diretrizes atuais do GOLD para a utilização de 

antibioticoterapia em exacerbações pela DPOC, EXCETO: 

 

a) Piora da dispnéia  

b) Taquipnéia  

c) Aumento da expectoração  

d) Mudança na coloração do escarro 

 

Questão nº: 36 

A pneumonia congênita (PC) é adquirida por via transplacentária (hematogênica) 

ou aspirativa. O material aspirado pelo feto pode ser o líquido amniótico infectado 

ou secreções maternas infectadas, sejam gastrointestinais ou genitourinárias. 

Marque a alternativa CORRETA, quanto ao tratamento: 

 

a) Indica-se o tratamento cirúrgico com drenagem torácica, sendo por vezes necessária a 

punção aspirativa.  

b) O tratamento consiste em desobstruir as vias respiratórias mediante aspiração 

traqueal.  

c) O tratamento consiste em medidas gerais e apenas o suporte ventilatório, com 

especial ênfase à correção da acidose e da hipoxemia, já que elas contribuem para a 

instalação de hipertensão pulmonar primária. 

d) O tratamento deve consistir em medidas gerais (aquecimento, hidratação, suporte 

ventilatório e nutricional) e específicos. Prescrever ampicilina associada a um 

aminoglicosídeo, mas a escolha dos agentes antibacterianos pode ser alterada 

posteriormente de acordo com os resultados das culturas ou da resposta clínica.   

 

 



 

Questão nº: 37 

Micoses sistêmicas constituem um grupo de infecções adquiridas através da 

inalação de propálagos de fungos dimórficos, causando lesão pulmonar primária 

geralmente com tendência à regressão espontânea no hospedeiro 

imunologicamente normal. Quanto aos principais tipos, marque a alternativa 

ERRADA: 

 

a) Paracoccidiodomicose (Paracoccidioides brasiliensis) a mais importante micose 

sistêmica endêmica na América do Sul. Não ocorre fora do continente americano. 

b) Blastomicose (Blastomyces dermatidis). Incide principalmente na América do Norte 

(Estados Unidos e Canadá). Não ocorre no Brasil. 

c) A síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS) tornou algumas micoses em 

doenças altamente significativas, como a candidíase, criptococose e histoplasmose.   

d) Coccidioidomicose (Coccidioides immitis). Ocorre somente no continente americano, 

em zonas áridas, semidesérticas. No Brasil, a atividade de caçar e desentocar tatus, tem 

sido relacionada a vários casos de coccidioidomicose, notadamente na região nordeste, 

destacando-se o estado do Piauí.  

 

Questão nº: 38 

Abscesso de pulmão é definido como um processo infeccioso causado por germes 

piogênicos, localizado e circunscrito ao parênquima pulmonar, com necrose do 

tecido, supuração e cavitação. Com base nessa assertiva, marque a alternativa 

INCORRETA: 

 

a) Abscesso por via hemática é, às vezes, abscesso múltiplo evoluindo com quadro de 

pneumonia necrotizante.  

b) Na aspiração de corpo estranho, mais comum em crianças, as partículas maiores, 

além da contaminação que carreiam, obstruem os brônquios mais calibrosos, causando 

atelectasia e/ou broncopneumonia.  

 

 



c) Abscesso por aspiração ocorre pela aspiração de material infectado proveniente da 

naso e orofaringe.  

d) Em se tratando de abscesso por obstrução, as principais causas obstrutivas são: 1) 

tumores benignos ou malignos na luz do brônquio. 2) tampões mucosos na árvore 

traqueobrônquica. 3) compressão brônquica por linfonodos ou aneurismas. 4) corpo 

estranho, principalmente em crianças. 

 

Questão nº: 39 

O carcinoma brônquico (câncer brônquico ou câncer de pulmão) é um tumor 

maligno primitivo de natureza epitelial mais comum do trato respiratório inferior, 

responsável por aproximadamente 30% do número de óbitos causados por 

doenças malignas no ser humano, constituindo-se na mais letal das neoplasias para 

ambos os sexos. Com base nessa assertiva, e levando em consideração a 

classificação de carcinoma, podemos considerar todas as alternativas, EXCETO: 

 

a) O carcinoma bronquíolo-alveolar é um subtipo peculiar de adenocarcinoma em que 

as células neoplásicas proliferam, recobrindo a estrutura alveolar preexistente ( 

crescimento lipídico),sem evidência de invasão do estroma, de vasos ou da pleura. 

b) O câncer de pulmão é considerado doença genética no sentido de expressar-se com 

claro padrão de herança mendeliana.  

c) No carcinoma adeno escamoso coexistem elementos com diferenciação escamosa e 

glandular em proporções variadas, sendo exigido que o componente minoritário 

represente pelo menos 10% da massa tumoral.  

d) O carcinoma escamoso caracteriza-se por massas, trabéculas e/ou pequenos 

aglomerados de células poligonais ou escamosas, com ou sem estratificação, e com 

citoplasma geralmente abundante e eosinófilo.  

 

Questão nº: 40 

Sarcoidose é uma doença multissistêmica, granulomatosa, com atividade 

imunocelular aumentada, particularmente de células CD4 e macrófagos, de causa 

desconhecida. Embora possa afetar qualquer setor do organismo, pulmões e 

gânglios intratorácicos são locais preferidos, o que ocorre em mais de 90% dos 

casos. Com base na afirmativa, julgue a alternativa INCORRETA: 



 

a) O diagnóstico da sarcoidose é, essencialmente, de exclusão, isto é, devem-se afastar 

outras doenças granulomatosas.  

b) A doença costuma preferir adultos entre 20 e 50 anos, ocorrendo igualmente tanto em 

homens quanto em mulheres.  

c) Tratamento com corticóide sistêmico está indicado para pacientes assintomáticos e 

apenas com adenopatias mediastinopulmonares.   

d) As lesões de sarcoidose podem surgir e regredir, insidiosamente, sem deixar 

sequelas.  

 

Questão nº: 41 

A plestimografia de corpo inteiro determina o volume de gás torácico, bem como a 

resistência das vias aéreas. Os plestimografos podem ser de pressão variável e 

volume constante, volume variável e pressão constante e de volume constante, 

embora outros tipos possam ser usados. Com base nesta afirmativa e seus 

conhecimentos, julgue a assertiva INCORRETA: 

 

a) A resistência é expressa como a média de ambas, a resistência inspiratória e 

expiratória. Contudo, estas podem ser expressas separadamente.  

b) Quando a resistência das cias aéreas é medida por plestimografia, a pressão alveolar é 

estimada após oclusão de um obturador, situado no nível da boca.  

c) No enfisema a resistência expiratória é menor do que a inspiratória, que é normal.   

d) A plestimografia é indicada para a avaliação de doenças obstrutivas como enfisema. 

Bronquiectasias, asmas e bronquiolites, que resultam em CV(F) reduzida e volumes 

pulmonares artificialmente baixos se os volumes forem medidos por diluição de Helio 

ou lavagem de nitrogênio.  

 

 

 

 

 

 



Questão nº: 42 

Os testes de função pulmonar foram desenvolvidos para medir as propriedades 

mecânicas do pulmão e para avaliar como o organismo realiza suas tarefas 

respiratórias. Os testes de função pulmonar mais largamente usados e clinicamente 

aceitos são a espirometria, a capacidade de difusão dos pulmões para o monóxido 

de carbono (Dco), e a análise dos gases sanguíneos arteriais. Com base em seus 

conhecimentos de Dco, julgue a assertiva INCORRETA: 

 

a) O teste da Dco examina a primeira etapa, a transferência dos gases dos alvéolos até o 

interior das hemácias.  

b) Dco é uma medida de transferência do CO do gás inspirado até o volume capilar 

pulmonar.  

c) A Dco pode ser reduzida por perda de volume pulmonar.  

d) A Dco varia inversamente com mudanças na pressão alveolar de oxigênio (PAO).  

 

Questão nº: 43 

Os volumes pulmonares podem ser classificados como volumes estáticos( 

absolutos) e volumes dinâmicos. Com base no assunto, julgue a alternativa 

INCORRETA: 

 

a) Os volumes pulmonares estáticos são os resultantes da complementação de manobras 

respiratórias, consistindo em compartimentos pulmonares. 

b) Os volumes pulmonares dinâmicos são os decorrentes de manobras respiratórias 

forçadas, expressam variáveis e parâmetros de fluxo aéreo e são medidos através da 

espirometria. 

c) A CPT é determinada pela disparidade entre a habilidade (força) dos músculos 

inspiratórios em expandir o sistema pulmão-parede torácica e a força e retração( 

resistência elástica) geradas pelos sistemas em altos volumes.   

d) Em doença pulmonar obstrutiva, o fluxo expiratório pode encontrar um limite mesmo 

na respiração espontânea.  

 

 

 



Questão nº: 44 

A primoinfecção tuberculose ocorre com mais frequência na infância quando há 

alta prevalência da doença, particularmente nos países sem desenvolvimento como 

o Brasil, onde as crianças têm mais oportunidade de entrar em contato com o 

M.tuberculosis. Embora a radiografia de tórax seja um importante diagnóstico da 

TB primária, as alterações pulmonares são demonstradas em até 15 % dos casos. 

Com base em seus conhecimentos assinale a alternativa CORRETA quanto as 

principais alterações: 

 

a) Opacidades parenquimatosas: frequentemente unifocais e predominante no pulmão 

direito, acometendo os lobos superiores na infância e os lobos médios e inferior em 

adultos.  

b) Atelectasia: decorre da descompressão extrínseca das vias aéreas por 

linfonodomegalias e é a principal manifestação em crianças.   

c) Derrame pleural: considerado uma manifestação precoce da TB primária, ocorre em 

25 % dos casos, mas é raro na infância.  

d) Alterações das vias aéreas: 9-40% dos casos não tem envolvimento brônquico, 

caracterizado por estenose demonstrada por atelectasia.  

 

Questão nº: 45 

A fibrose cística ou mucoviscidose é uma doença sistêmica, hereditária, de 

evolução crônica e progressiva, caracterizada por uma disfunção generalizada das 

glândulas exócrinas. Com base em seus conhecimentos no assunto, julgue a 

alternativa INCORRETA: 

 

a) Na sua forma típica, a doença se traduz pela tríade: doença pulmonar obstrutiva 

crônica, quadro de má absorção e alterações eletrolíticas do suor.  

b) A maioria dos pacientes se apresenta com sintomatologia respiratória, insuficiência 

pancreática e anormalidade eletrolítica do suor, mas os quadros clínicos podem ser 

bastante variados.  

c) A maioria dos pacientes diagnosticados durante a idade adulta não tem um 

diagnóstico prévio de bronquiectasia.  

d) A anormalidade eletrolítica do suor é evidenciada pelo “teste do suor”.  



 

Questão nº: 46 

São medidas no tratamento de hemoptise maciça (> 500ml/dia), EXCETO? 

 

a) Monitorizar sinais vitais e débito do sangramento.  

b) Manter acesso venoso.  

c) Ofertar oxigênio suplementar conforme a saturação periférica.  

d) Não usar sedativo da tosse.  

 

Questão nº: 47 

São fatores de risco para o desenvolvimento de complicações pulmonares pós 

operatórias, EXCETO: 

 

a) Idade maior que 65 anos.  

b) ICC  

c) DPOC  

d) Uso de corticóide  

 

Questão nº: 48 

A causa mais comum de exacerbação do paciente com doença pulmonar obstrutiva 

crônica é: 

 

a) Bacteriana  

b) Viral  

c) Fúngica  

d) Poluentes  

 

Questão nº: 49 

São contra indicações absolutas para transplante pulmonar na fibrose pulmonar, 

EXCETO: 

 

a) Neoplasia  

b) Tabagismo ativo, drogadição e alcoolismo 



c) Hepatite viral ativa 

d) Osteoporose  

 

Questão nº: 50 

Qual a complicação mais frequente da toracocentese? 

 

a) Tosse e dor 

b) Relexo vasovagal 

c) Pneumotórax 

d) Infecção pleural 
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