
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

GASTROENTEROLOGIA 
 

Questão nº: 21 

Com relação à Ascite na Hipertensão Portal é INCORRETO afirmar que: 

 

a) Pacientes com concentração de proteínas no líquido ascítico inferior a 1,0 g/dl 

apresentam maior risco de desenvolver PBE. 

b) O gradiente soro-ascite de albumina < 1,1 geralmente traduz hipertensão portal. 

c) A inoculação de 10 ml de líquido ascítico em meio de cultura apresenta índice de 

positividade entre 60 e 90%. 

d) No tratamento da PBE o antibiótico de escolha é uma Cefalosporina de terceira 

geração, preferencialmente a Cefotaxima. 

Questão nº: 22 

Assinale a afirmativa CORRETA sobre varizes de esôfago na hipertensão portal: 

 

a) Profilaxia primária é aquela feita para prevenir o desenvolvimento de varizes. 

b) O carvedilol é um betabloqueador seletivo. 

c) Na profilaxia secundária somente o tratamento endoscópico está indicado. 

d) O Norfloxacino está indicado na profilaxia da PBE em caso de sangramento agudo 

por varizes de esôfago. 

Questão nº: 23 

Paciente mulher, branca, 25 anos, vem à consulta com quadro de fadiga e 

anorexia.  Exames laboratoriais mostram discreta elevação de aminotransferases, 

eletroforese de proteínas com hipergamaglobulinemia e anticorpo anti-músculo 

liso positivo.  O diagnóstico mais provável é: 

 

a) Cirrose Biliar Primária 

b) Colangite Esclerosante Primária 

c) Hepatite Autoimune 

d) Hepatite viral aguda 

 



Questão nº: 24 

Colecistite acalculosa é mais comum em: 

 

a) Homens idosos do que em mulheres. 

b) Usuários de contraceptivos orais. 

c) Pacientes em unidades de Terapia Intensiva. 

d) Enfermos com anemia falciforme. 

Questão nº: 25 

Entre as condições listadas a seguir, aquela que é considerada mais comum de 

Hemorragia Digestiva Alta é: 

 

a) Varizes Esofágicas 

b) Varizes Gástricas 

c) Úlcera Péptica 

d) Gastrite Alcoólica 

Questão nº: 26 

Paciente masculino, 45 anos, hepatopata crônico, é admitido no Serviço de 

Emergência com hipotensão arterial sistêmica.  Após avaliação minuciosa, o 

médico assistente prescreve Octreotide.  A condição clínica apresentada pelo 

paciente é provavelmente: 

 

a) Hemorragia Digestiva por varizes esofageanas 

b) Pancreatite Aguda 

c) Pancreatite crônica com insuficiência exócrina 

d) Úlcera gástrica 

Questão nº: 27 

Entre os fármacos listados a seguir, o mais indicado para o tratamento da colite 

pseudo-membranosa é: 

 

a) Clindamicina 

b) Ampicilina 

 



c) Oxacilina 

d) Metronidazol 

Questão nº: 28 

Por definição, o câncer gástrico precoce é: 

 

a) Aquele que invade até a submucosa e não apresenta envolvimento linfonodal. 

b) Aquele somente restrito à mucosa independente de acometer linfonodos. 

c) Aquele que atinge até a muscularis própria. 

d) Aquele que não vai além da submucosa independente do envolvimento linfonodal. 

Questão nº: 29 

Sobre a Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) é INCORRETO afirmar que: 

 

a) A Phmetria de 24h é o teste padrão para estabelecer o refluxo patológico. 

b) A especificidade da Endoscopia Digestiva Alta para o diagnóstico de DRGE é alta 

(90 a 95%). 

c) O Teste Terapêutico é o método mais simples e definitivo para diagnosticar DRGE e 

avaliar sua relação com os sintomas. 

d) A biópsia esofágica está sempre indicada para confirmar o diagnóstico de DRGE. 

Questão nº: 30 

Assinale a afirmativa CORRETA: 

 

a) Cistoadenomas Serosos são o 2° tumor cístico mais comum no Pâncreas. 

b) As neoplasias císticas mucinosas predominam em homens e são confinadas ao 

Pâncreas distal. 

c) Na Neoplasia Mucinosa Papilar Intraductal a minoria é sintomática. 

d) Todos os pacientes com Cistoadenoma Seroso tem indicação cirúrgica. 

 

Questão nº: 31 

O principal método diagnóstico laboratorial para paciente com C. difficile é: 

 

a) Pesquisa de toxina B nas fezes 

b) Teste de aglutinação do látex 



c) Cultura das fezes 

d) ELISA 

Questão nº: 32 

Dentre os exames listados abaixo, o que melhor define a presença de necrose 

pancreática em indivíduos com pancreatite aguda é: 

 

a) Ultrassonografia abdominal 

b) Tomografia Computadorizada de abdome 

c) Colangio Pancreatografia endoscópica retrógrada 

d) Cultura de líquido peritoneal 

Questão nº: 33 

Paciente do sexo feminino, 51 anos, com queixa de fadiga e prurido há vários anos.  

Nos últimos meses, observou-se icterícia discreta, xantelasmas, equimoses e dores 

ósseas.  Ao exame detectou-se hepatoesplenomegalia, ademais, a pesquisa de 

anticorpos anti-mitocondriais mostrou-se reativa.  Tais evidências conduziram ao 

diagnóstico de: 

 

a) Esclerodermia 

b) Hemocromatose 

c) Cirrose Biliar Primária 

d) Hepatite B aguda 

Questão nº: 34 

Doente do sexo masculino, 47 anos, apresentando DRGE com segmento de Esôfago 

de Barrett maior que 03 cm, displasia em alto grau diagnosticada por Endoscopia 

Digestiva Alta (EDA).  Neste caso deve-se traçar a seguinte conduta: 

 

a) Repetir EDA em 01 ano. 

b) Repetir EDA em 06 meses. 

c) Esofagectomia do segmento de Barrett. 

d) Tratamento clínico com inibidor de bomba protônica. 

 

 



Questão nº: 35 

Analise as afirmativas sobre Pancreatite Crônica (PC) e marque a afirmativa 

CORRETA: 

I) A Pancreatite Crônica idiopática responde por 10 a 30% de todos os casos 

de PC. 

II) A esteatorréia ocorre precocemente no curso da PC, quando a secreção de 

lípase cai a menos de 50%. 

III) Nos paídes ocidentais o álcool responde por, pelo menos, 70% dos casos 

de PC. 

IV) A Tomografia Computadorizada com contraste é considerada o padrão 

ouro no diagnóstico da PC. 

 

a) I e II estão corretas. 

b) II e III estão corretas. 

c) I e III estão corretas. 

d) III e IV estão corretas. 

Questão nº: 36 

Em pacientes com diarreia crônica, a presença de anticorpo anti-transglutaminase 

tecidual está associada à: 

 

a) Doença de Crohn 

b) Retocolite Ulcerativa 

c) Doença Celíaca 

d) Colite Pseudomembranosa 

Questão nº: 37 

Na Síndrome do Intestino Irritável (SII) estão corretas, EXCETO: 

 

a) Diarreia noturna pode ocorrer na SII. 

b) A calprotectina fecal encontra-se aumentada na SII. 

c) Dor ou desconforto abdominal estão presentes na SII. 

d) A colonoscopia é o exame de escolha para confirmar o diagnóstico de SII. 

 



Questão nº: 38 

Paciente jovem, portador de polipose familial, com osteomas de crânio e 

mandíbula, além de tumor desmóide em parede abdominal.  Estas características 

fazem parte de qual síndrome? 

 

a) Gardner 

b) Cronkhite – Canada 

c) Turcot 

d) Peutz – Jeghers 

Questão nº: 39 

Na Retocolite Ulcerativa (RCU) NÃO é possível afirmar: 

 

a) A incidência de câncer de cólon aumenta após 10 anos de doença universal. 

b) As fístulas perianais são comuns, sendo necessário o desbridamento cirúrgico. 

c) Retardo de crescimento e megacólon tóxico são indicações de tratamento cirúrgico. 

d) Sinais de obstrução são, em geral, decorrentes de neoplasia. 

Questão nº: 40 

Sobre a Encefalopatia Hepática (EH) assinale a afirmativa INCORRETA: 

 

a) Na fase pré-comatosa ou mais superficial, predomina o estado de hipertonia e hiper-

reflexia com sinal do extensor plantar. 

b) O eletroencefalograma pode ser útil no diagnóstico do paciente consciente ou pré-

comatoso e com sabida doença hepática. 

c) A Neomicina é uma medicação de primeira linha no tratamento da EH. 

d) O Flumazenil mostrou excelentes resultados no tratamento da EH independente da 

causa. 

Questão nº: 41  

Qual porção do intestino é responsável pela reabsorção da maioria das moléculas 

de sais biliares e qual porcentagem dessas moléculas é reabsorvida em um 

indivíduo saudável? 

 

 



a) Cólon, 95% 

b) Íleo distal, 75% 

c) Íleo distal, 95% 

d) Jejuno proximal, 75% 

Questão nº: 42  

Das opções abaixo, qual é a melhor afirmativa sobre como realizar um exame 

padrão de estimulação hormonal pancreática? 

 

a) Um cateter é colocado no ducto pancreático para coletar secreções. 

b) Após o estímulo com CCK, o bicarbonato pancreático é mensurado. 

c) Secreções pancreáticas são coletadas por mais de duas horas. 

d) A lípase sérica e as secreções pancreáticas são medidas simultaneamente. 

Questão nº: 43 

A tolerância do efeito antissecretório pode ser vista em qual dos seguintes IBPs? 

 

a) Omeprazol 

b) Pantoprazol 

c) Lansoprazol 

d) Nenhum das opções anteriores. 

Questão nº: 44 

A síndrome do intestino irritável (SII) é uma entidade clínica importante em 

consequência de sua alta prevalência, morbidade substancial e altos custos. 

Marque a alternativa que representa os critérios de Roma III para o diagnóstico 

da síndrome do intestino irritável: 

 

a) Dor ou desconforto abdominal recorrente, por no mínimo 3 dias/mês, nos últimos 3 

meses, associados a dois ou mais dos seguintes critérios: 1) melhora com a defecação; 

2) início associado a mudança na frequência das fezes; 3) início associado a mudança na 

forma (aparência) das fezes.  



b) Dor ou desconforto abdominal recorrente, por no mínimo 6 dias/mês, nos últimos 6 

meses, associados a dois ou mais dos seguintes critérios: 1) melhora com a defecação; 

2) início associado a mudança na frequência das fezes; 3) fezes amolecidas e com muco 

e sangue. 

c) Dor ou desconforto abdominal recorrente, por no mínimo 3 dias/mês, nos últimos 12 

meses, associados aos 3 seguintes critérios: 1) não melhora com a defecação; 2) início 

associado a mudança na frequência das fezes; 3) início associado a mudança na forma   

(aparência) das fezes  

d) Dor ou desconforto abdominal recorrente, por no mínimo 1 dias/mês, nos últimos 6 

meses, associados a dois ou mais dos seguintes critérios: 1) melhora com a defecação; 

2) início associado a mudança na frequência das fezes; 3) fezes amolecidas e com muco.  

Questão nº: 45 

A doença celíaca caracteriza-se por má-absorção de nutrientes no intestino 

delgado após a ingestão de glúten de trigo ou proteínas oriundas do centeio e da 

cevada. Os achados laboratoriais na doença celíaca, como os sintomas e sinais 

clínicos, variam com a extensão e a gravidade da lesão intestinal. Dentre os exames 

sorológicos que devem ser solicitados para investigação clínica desta comorbidade, 

podemos citar, EXCETO: 

 

a) Anticorpo do tipo Imunoglobulina A ao endomísio 

b) Anticorpos antigliadina 

c) Anticorpos antimitocôndria 

d) Anticorpos antitransglutaminase tecidual 

Questão nº: 46 

Má digestão e má absorção não ocorrem até que a capacidade residual funcional 

do pâncreas seja reduzida a: 

 

a) 5% a 10% 

b) 15% a 20% 

c) 25% a 30% 

d) 35% a 40% 

 



Questão nº: 47 

Um homem de 56 anos de idade se apresenta com cirrose por álcool. Qual dos 

seguintes é tido como o principal mecanismo de fibrose hepática neste paciente? 

 

a) Injúria por radicais livres mediada pelo álcool.   

b) Colestase intra-hepática crônica. 

c) Aumento na degradação da matriz. 

d) Aumento na ativação das células estreladas. 

Questão nº: 48 

Síndrome Paraneoplásica é o termo utilizado para indicar distúrbios que 

acompanham tumores benígnos ou malígnos, mas que não estão diretamente 

relacionados com o efeito de massa ou com a invasão do tumor primário. Dentre as 

seguintes alternativas, assinale aquela que NÃO representa uma manifestação de 

síndrome paraneoplásica. 

 

a) Hipercalcemia 

b) Síndrome de Cushing 

c) Ascite 

d) Acromegalia 

Questão nº: 49 

Qual das seguintes formas de gastrite infecciosa bacteriana está associada à 

drenagem do trato sinusal demonstrado nas séries do TGI superior, endoscopia 

alta e biópsia gástrica? 

 

a) H. pilory 

b) Micobactéria 

c) Actinomicose 

d) Sífilis 

 

 



Questão nº: 50 

Sobre a tiflite, marque a alternativa CORRETA:  

 

a) É mais comum em crianças que em adultos. 

b) Não há febre.  

c) Não há diarreia. 

d) É vista somente em pacientes imunocompetentes.   

 

 

 

 

 

FIM 


