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01. Todas as medicações para o tratamento de diabetes, citadas abaixo, causam ganho de peso ao paciente, EXCETO 

 

A) Gibenclamida.  

B) Pioglitazona.  D) Insulina NPH humana. 

C) Empaglifozina. E) Glicazida.  

 

02. Mulher de 40 anos vem ao consultório com um USG da tiroide com nódulo tiroideano de 2 cm x 2,5 cm 

apresentando microcalcificações e fluxo central ao doppler. A paciente apresenta função tiroideana normal e 

anticorpo antiperoxidase negativo. Qual a conduta mais apropriada nesse caso? 

 

A) Iniciar a reposição da L-tiroxina na dose de 25 ug 

B) Iniciar propranolol e metimazol 

C) Solicitar uma punção do nódulo da tiroide guiada por USG (PAAF) 

D) Realizar uma tiroidectomia devido ao tamanho do nódulo 

E) Solicitar uma cintilografia da tiroide 

 

03. Mulher 38 anos chega ao consultório médico com uma ressonância da hipófise, apresentando uma imagem 

compatível com um adenoma hipofisário.  

Qual alternativa apresenta os tipos mais prevalentes de adenomas hipofisários? 

 

A) Doença de Cushing e prolactinoma 

B) Linfoma de hipófise e adenoma não funcionante de hipófise 

C) Carcinoma de hipófise e prolactinoma 

D) Adenoma não funcionante de hipófise e prolactinoma 

E) Adenoma produtor de TSH e adenoma não funcionante de hipófise 

 

04. Todas as alternativas abaixo são consideradas drogas hipolipemiantes, EXCETO 

 

A) Metformina.  B) Sinvastatina.  C) Rosuvastatina.  D) Ezetimiba.  E) Atorvastatina. 

 

05. Todas as alternativas abaixo são fatores de risco para surgimento de osteoporose em mulheres, EXCETO 

 

A) menopausa precoce.  

B) uso de corticoide.  D) IMC acima de 30 Kg/m2. 

C) tabagismo. E) uso excessivo de álcool. 

 

06. Em relação à dengue, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a primeira manifestação é a febre que tem duração de dois a sete dias, geralmente alta (39ºC a 40ºC), de início abrupto.  

B) a Sorologia pelo método Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) deve ser solicitada antes do quinto dia do início 

dos sintomas.  

C) após a fase febril, grande parte dos pacientes recupera-se gradativamente, com melhora do estado geral e retorno do apetite.  

D) vômitos persistentes e hepatomegalia são sinais de alarme na dengue. 

E) o choque ocorre quando um volume crítico de plasma é perdido através do extravasamento, o que geralmente ocorre entre o 

quarto e o quinto dia de doença. 

  

07. Paciente de 55 anos chega à urgência com um derrame pleural à direita. O plantonista decide realizar o estudo do 

líquido pleural, suspeitando de um empiema. Qual alternativa abaixo apresenta os parâmetros laboratoriais mais 

importantes para o diagnóstico do empiema no líquido pleural? 

 

A) Leucometria, proteína total e triglicerídeo.  

B) pH, glicose e DHL.   

C) Glicose, hematócrito e albumina. 

D) Albumina, hematócrito e DHL. 

E) DHL, proteína total e amilase.  

 

08. Paciente de 65 anos chega ao serviço de urgência com um potássio sérico elevado com alterações 

eletrocardiográficas. Todas as alternativas abaixo contêm formas de tratamento para hiperpotassemia, EXCETO 

 

A) Gluconato de cálcio.  

B) Solução polarizante (insulina + glicose).  D) resinas de troca iônica. 

C) calcitonina.  E) hemodiálise. 
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09. Em relação à Doença do Refluxo Gastresofágico (DRGE) e suas complicações, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Os sintomas típicos relatados pela maioria dos pacientes são pirose e regurgitação ácida. 

B) O tratamento com inibidores de bomba de prótons no esôfago de Barret não diminui o risco de progressão para o 

adenocarcinoma de esôfago.        

C) A endoscopia digestiva é o exame de escolha na avaliação de pacientes com sintomas da DRGE, tendo indicação naqueles 

com sintomas crônicos, com idade superior a 40 anos e com sintomas de alarme, tais como disfagia, odinofagia, perda de 

peso, hemorragia digestiva, náusea, vômitos e história familiar de câncer.        

D) Aos pacientes com menos de 40 anos, com queixas típicas de DRGE e sem manifestações de alarme pode ser inst ituído o 

tratamento com inibidores de bomba de prótons em dose plena, por quatro semanas, associado às medidas 

comportamentais.  

E) Os procinéticos têm a propriedade de acelerar o esvaziamento gástrico, porém não têm ação sobre os relaxamentos 

transitórios do esfíncter inferior do esôfago.      

 

10. Um cirrótico do sexo masculino, 54 anos chega à UPA com ascite e febre há 6 dias. Na urgência, foi realizada uma 

paracentese para estudo que apresentou uma contagem de polimorfonucleares 530 cel/mm
3
, proteína total do 

Líquido Ascítico (LA) 0,6 g/dl e cultura do LA positiva.  

Qual a conduta mais adequada nesse caso clínico? 

 

A) Iniciar uma cefalosporina de terceira geração.  

B) Iniciar um diurético tiazídico. 

C) Realizar uma paracentese de alívio.  

D) Solicitar uma tomografia computadorizada de abdômen para descartar um abscesso profundo. 

E) Iniciar a dexametasona para diminuir a inflamação.    

 

11. Qual a droga de primeira linha no tratamento da sífilis primária no adulto? 

 

A) Penicilina benzatina 

B) Claritromicina D) Ciprofloxacina 

C) Piperacilina tazobactan E) Cefazolina 

 

12. Assinale a alternativa que apresenta o principal exame para detectar a infecção do vírus da Hepatite C. 

 

A) Anti-HBs  B) HBeAg C) HBsAg  D) Anti-HBeAg E) Anti-HCV 

 

13. Qual das drogas abaixo pode ser usada em todas as fases da insuficiência cardíaca sistólica, inclusive na fase 

assintomática? 

 

A) Antagonistas da aldosterona  

B) Nitratos D) Ivabradina 

C) Betabloqueadores E) Inibidores da enzima conversora da angiotensina 

 

14. Qual o exame atualmente mais importante para confirmação diagnóstica do Tromboembolismo Pulmonar (TEP) 

em pacientes com alta suspeita clínica de TEP? 

 

A) D-dímero  

B) Raio X de tórax 

C) Ultrassom doppler de membros inferiores 

D) Tomografia computadorizada de tórax helicoidal com contraste 

E) Eletrocardiograma 

 

15. Em paciente diabético e com dislipidemia, qual a classe de medicação hipotensora mais adequada para ele? 

 

A) Betabloqueador 

B) Diurético de alça D) Diurético tiazídico 

C) Inibidores da enzima conversora da angiotensina E) Cumarínicos 

 

16. Paciente com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) de parede anterior. Qual das alternativas abaixo contém, apenas, 

medicações que diminuem mortalidade no IAM? 

 

A) Nitrato e morfina 

B) Ácido acetilsalicílico (AAS) e trombolítico D) Trombolítico e diurético de alça 

C) Nitrato e betabloqueador E) Bloqueador de canal de cálcio e diurético tiazídico 
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17. Qual alternativa abaixo apresenta medicação para o tratamento da hipertensão arterial pulmonar, que atua pela 

via do óxido nítrico? 

 

A) Verapamil B) Sildenafila C) Bosentana D) Epoprostenol E) Atenolol 

 

18. Quais as duas etiologias mais prevalentes na formação da úlcera péptica? 

 

A) Estresse e obesidade 

B) Presença de infecção pelo H. Pylori. e uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) 

C) Presença de infecção pelo H. Pylori. e dieta gordurosa 

D) Uso de diurético de alça e uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) 

E) Uso de corticoide e tabagismo 

 

19. Em relação à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), é INCORRETO afirmar que 

 

A) o processo inflamatório crônico pode produzir modificações dos brônquios (bronquite crônica) e causar destruição do 

parênquima pulmonar (enfisema), com consequente redução de sua elasticidade. 

B) os sintomas incluem tosse crônica, produção de expectoração e dispneia ao esforço. 

C) a cessação do tabagismo, quando já diagnosticado o DPOC, pouco modifica a progressão da doença. 

D) em pacientes sintomáticos, é recomendado o uso regular de broncodilatadores de ação prolongada.       

E) o diagnóstico é confirmado através de uma medição objetiva da limitação do fluxo aéreo, de preferência por espirometria.      

 

20. De acordo com a CURB–65, todas as alternativas abaixo são critérios de gravidade para a pneumonia comunitária, 

EXCETO 

 

A) idade menor que 50 anos. 

B) confusão mental.  D) pressão arterial sistólica menor que 90 mmHg. 

C) ureia maior que 50 mg/dL. E) frequência respiratória maior que 30 ciclos/min. 

 

21. Um homem, 31 anos procedente de Garanhuns, previamente hígido, sem quaisquer comorbidades, bem como 

ausência de antecedente familiar de doença mental, procurou a UPA com cefaleia, febre e irritação meníngea. 

Realizou exames laboratoriais que revelaram hemograma com leucocitose, com desvio à esquerda, além de 

tomografia de crânio normal. O estudo do LCR apresentava-se turvo com 600 leucócitos por mm
3
 com predomínio 

de polimorfonuclear, glicose diminuída e proteína de 60 mg/dl. Qual é o diagnóstico mais provável para o caso? 

 

A) Meningite bacteriana aguda 

B) Encefalite Herpética D) Síndrome psicótica aguda por esquizofrenia 

C) Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico E) Hemorragia subaracnoidea aguda 

 

22. Mulher, 20 anos procurou ambulatório pela primeira vez, há 3 meses, queixando-se de cefaleia de caráter pulsátil 

hemicraniana associada à                                                                                  

                                                              da livre para a dor, mas o que funciona mesmo      

dormir em um quarto escuro e silencioso. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável para esse caso? 

  

A) Enxaqueca sem aura 

B) Cefaleia tensional D) Hemicrania paroxística 

C) Cefaleia em salva E) Arterite temporal 

 

23. Assinale a alternativa que apresenta a etiologia mais comum da endocardite bacteriana em válvula mitral nativa.  

 

A) Streptococcus viridans 

B) Escherichia coli D) Streptococcus pneumoniae 

C) Klebsiela pneumoniae E) Neisseria meningitidis 

 

24. Em relação à Febre Amarela, é INCORRETO afirmar que 

 

A) o sinal de Faget (bradicardia acompanhando febre alta) pode ou não estar presente. 

B) o quadro clínico clássico caracteriza-se pelo surgimento súbito de febre alta, geralmente contínua, cefaleia intensa e 

duradoura, inapetência, náuseas e mialgia.        

C) nas formas leves e moderadas, os sintomas duram cerca de dois a quatro dias e são aliviados com o uso de sintomáticos, 

antitérmicos e analgésicos. 

D) na forma grave, cefaleia e mialgia ocorrem em maior intensidade, acompanhadas de náuseas e vômitos frequentes, icterícia 

e, pelo menos, oligúria ou manifestações hemorrágicas.      

E) a leflunomida é a droga de escolha no tratamento contra o vírus da febre amarela.             
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25. Em relação à leptospirose, é INCORRETO afirmar que 

 

A) é uma zoonose, causada por leptospiras patogênicas transmitidas pelo contato com a urina de animais infectados ou água e 

lama contaminadas pela bactéria.  

B) no meio urbano, os principais reservatórios são os roedores. 

C) a manifestação clássica da leptospirose grave é a síndrome de Weil, caracterizada pela tríade: icterícia, insuficiência renal e 

hemorragias. 

D) a antibioticoterapia está indicada em qualquer período da doença, mas sua eficácia parece ser maior 15 dias após o início 

dos sintomas, sendo a doxiciclina a droga de escolha. 

E) em aproximadamente 15% dos pacientes, a leptospirose progride para a fase tardia da doença, que é associada a 

manifestações graves e potencialmente letais. 

 

26. Um homem de 31 anos com sintomas respiratórios persistentes, diagnosticados como crises de asma, qual das 

alternativas abaixo pode ser utilizada como opção na prevenção de novas crises? 

 

A) Colchicina 

B) Inibidores da fosfodiesterase D) Aminofilina oral 

C) Beta-agonista inalatório E) Corticosteroide inalatório 

 

27. Qual dos anticorpos abaixo apresenta alta especificidade no diagnóstico de Lúpus Eritematoso Sistêmico? 

 

A) Anti-DNA  B) Anti-RNP C) Anticardiolipina D) Anti-SCL E) Anti-centrômero  

 

28. Qual das alternativas abaixo contém medicações que tratam da esteatohepatite não alcoólica e comprovadamente 

diminuem as aminotransferases, a esteatose hepática e a inflamação lobular? 

 

A) Silimarina  B) Gibenclamida C) Metadoxil D) Vitamina E  E) Betaína. 

 

29. Todas as alternativas abaixo apresentam drogas que podem ser usadas no tratamento da neuropatia periférica, 

EXCETO   

 

A) Duloxetina. B) Gabapentina. C) Cinarizina. D) Amitriptilina. E) Pregabalina. 

 

30. Todas as opções abaixo são consideradas substâncias ou drogas que causam nefrotoxicidade, EXCETO 

 

A) Bicarbonato de sódio. 

B) Ciclosporina.  D) Contraste iodado. 

C) Gentamicina. E) Anti-inflamatório não esteroidal. 

 

31. Qual dos tumores abaixo apresenta uma forte associação com o vírus do Epstein-Barr? 

 

A) Adenocarcinoma de esôfago 

B) Linfoma de Burkitt D) Melanoma 

C) Tumor de pequenas células do pulmão E) Carcinoma basocelular de pele 

 

32. Todas as alternativas abaixo são causas de trombofilia, EXCETO: 

 

A) Deficiência da proteína S. 

B) Deficiência de antitrombina III. D) Hiper-homocisteinemia. 

C) Mutação no fator V Leiden. E) Deficiência do fator VIII. 

 

33. Na anemia de doença crônica, todas as alternativas abaixo são achados laboratoriais, EXCETO: 

 

A) Ferritina baixa. 

B) Transferrina sérica diminuída ou normal. D) Ferro sérico diminuído. 

C) Receptor da transferrina normal. E) Hepcidina aumentada. 

 

34. Qual das vasculites abaixo faz parte do grupo das vasculites com anticorpo anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) 

positivo? 

 

A) Arterite de Takayasu 

B) Púrpura de Henoch-Schonlein D) Síndrome de Churg-Strauss 

C) Arterite de células gigantes E) Tromboangeíte obliterante 
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35. Em relação à doença Zika, é INCORRETO afirmar que 

 

A) em humanos, o período de viremia é curto, sendo mais frequente a identificação até o quinto dia do início dos sintomas.  

B) se estima que manifestações clínicas ocorram em cerca de 20 % dos indivíduos infectados, sendo, portanto, a infecção 

assintomática mais frequente. 

C) o quadro clínico tipicamente inclui rash maculopapular, frequentemente acompanhado de prurido, febre baixa, artralgia e 

conjuntivite não purulenta. 

D) a dengue e a rubéola fazem parte do diagnóstico diferencial. 

E) no manejo da síndrome aguda pelo Zika vírus, a droga valaciclovir se apresenta como uma forma de tratamento eficaz.  

 

36. Paciente de 55 anos apresenta um quadro de pneumonia comunitária, sem indicação de internamento. Todas as 

drogas abaixo poderiam ser utilizadas como uma boa opção de tratamento, EXCETO 

 

A) penicilina benzatina.  

B) moxifloxacina. D) amoxacilina + clavulanato. 

C) levofloxacina. E) azitromicina. 

 

37. Qual alternativa abaixo apresenta os exames que fazem parte dos critérios diagnósticos de Artrite Reumatoide? 

  

A) Anticorpo anti CCP e anticorpo anti-tireoglobulina 

B) Anticorpo anti-GAD e anticorpo anti-DNA D) Fator reumatoide e anticorpo anti-CCP 

C) Anticorpo anti-Ro e anticorpo anti-Sm E) Anticorpo anti-Jo e fator reumatoide 

 

38. Paciente de 20 anos foi diagnosticado com tuberculose pulmonar, e iniciado tratamento com Coxcip. Retorna uns 10 

dias depois com queixa de neuropatia periférica. Qual das medicações abaixo citadas mais provavelmente causou 

esse efeito adverso? 

 

A) Rifampicina B) Isoniazida C) Estreptomicina D) Pirazinamida E) Etionamida 

  

39. No tratamento da crise de artrite gotosa aguda, todas as medicações abaixo podem ser utilizadas, EXCETO  

 

A) Alopurinol. B) Ibuprofeno. C) Colchicina. D) Indometacina. E) Celecoxibe. 

  

40. Qual o marcador sanguíneo utilizado para seguimento de remissão do carcinoma papilífero de tireoide? 

 

A) Calcitonina B) Anticorpo anti-TPO C) Tireoglobulina D) Alfa feto proteína E) CA-19.9 

 

41. Mulher de 50 anos chega ao ambulatório, com um quadro de Herpes Zoster. Qual a medicação mais apropriada 

para o tratamento da doença? 

 

A) Cefalotina  B) Indometacina C) Azitromicina D) Anfotericina E) Aaciclovir 

 

42. Paciente do sexo feminino 35 anos é admitida na UPA, com um quadro de disúria e polaciúria há 6 dias. Apresenta, 

no exame de urina, 28 piócitos e nitrito positivo. Qual a conduta mais adequada? 

 

A) Realizar uma sondagem vesical de demora. 

B) Colher urocultura e, só após resultado da cultura, escolher antibiótico. 

C) Solicitar USG de vias urinárias. 

D) Iniciar antibioticoterpia empírica para cistite nessa faixa etária.  

E) Iniciar prednisona 40 mg dia. 

 

43. Paciente chega ao ambulatório, com um parasitológico de fezes positivo para Strongyloides stercoralis. Qual a droga 

de escolha para o tratamento? 

 

A) Mebendazol B) Metronidazol C) Ivermectina  D) Secnidazol E) Cefalexina 

 

44. Paciente de 16 anos recebeu diagnóstico recente de síndrome nefrótica, com função renal normal, sem hipertensão e 

sem hematúria no sumário de urina. Clínico indicou biópsia renal e comentou que a proteinúria do paciente é 

seletiva. Qual é o provável diagnóstico histopatológico? 

 

A) Nefropatia por IgA 

B) Doença de lesões mínimas D) Glomeruloesclerose segmentar e focal 

C) Síndrome de Goodpasture E) Glomerulonefrite rapidamente progressiva 

 



CLÍNICA MÉDICA 

 

7 

45. Em relação à Doença Inflamatória Intestinal (DII), é INCORRETO afirmar que 

 

A) na doença de Crohn, a inflamação é difusa e inespecífica, confinada à mucosa e submucosa da parede do trato 

gastrointestinal (TGI).  

B) a DII apresenta-se com quadro de diarreia, associada ou não a sangue nas fezes, dor abdominal e perda de peso.  

C) o pioderma gangrenoso é uma manifestação extraintestinal da DII. 

D) a artrite na DII apresenta dois padrões principais: artrite enteropática, uma forma periférica, e sacroileíte.  

E) o exame do anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA), que está presente em 50%-60% dos pacientes com Doença de Crohn, 

apresenta especificidade de 92% para o diagnóstico.  

 

46. Todas as medicações abaixo são consideradas cefalosporinas, EXCETO 

 

A) Claritomicina. 

B) Cefalotina. D) Cefazolina. 

C) Cefalexina. E) Cefuroxima. 

 

47. Qual tumor está mais comumente associado à síndrome da secreção inapropriada de ADH (SIADH)? Em algumas 

revisões médicas, chega a ser responsável por 70% das etiologias dessa síndrome paraneoplásica. 

 

A) Carcinoma de pequenas células do pulmão 

B) Adenocarcinoma de próstata 

C) Tumor folicular de tireoide 

D) Carcinoma epidermoide de esôfago 

E) Carcinoma basocelular de pele 

  

48. Mulher de 42 anos com um sarcoma no momento se apresenta estável do ponto de vista clínico; apresenta apenas 

uma leve ascite. Qual valor de plaqueta se recomenda transfundir plaqueta profilaticamente, para evitar 

sangramentos espontâneos? 

 

A) Menor que 10.000 plaquetas/mm
3
 

B) Menor que 20.000 plaquetas/mm
3
 

C) Menor que 50.000 plaquetas/mm
3
 

D) Menor que 100.000 plaquetas/mm
3
 

E) Menor que 1.000 plaquetas/mm
3
 

  

49. Homem de 58 anos com hipertensão de difícil controle há 4 anos. Quando o cardiologista iniciou um diurético, ele 

passou a apresentar hipocalemia. Na suspeita de uma hipertensão secundária por hiperaldosteronismo primário, 

qual exame de rastreio apresenta a maior sensibilidade para o diagnóstico?  

 

A) Relação aldosterona / renina plasmática 

B) Metanefrinas urinárias 

C) Ressonância de adrenal 

D) Insulina plasmática 

E) Cortisol sérico 

 

50. Em relação às drogas anticoagulantes, assinale a alternativa que apresenta um inibidor direto do fator Xa. 

 

A) Ticagrelor 

B) Edoxabana 

C) Warfarina 

D) Ticlopidina 

E) Lepidurina 
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ATENÇÃO 

 

 

 Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

 Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas 

de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, versando sobre os conhecimentos 

exigidos para a especialidade. 

 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, 

informe, imediatamente, ao Fiscal. 

 Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o 

Número de Inscrição. 

 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões da Prova, você receberá um Cartão-

Resposta com seu Número de Inscrição impresso. 

 As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta. 

 O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade. 

 Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 
 
 
 

BOA SORTE! 

 

 
 
 
 

 
 


