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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) em uma 
rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde 
está pautada pelas seguintes diretrizes constitucionais:
(A) humanização, integralidade e equidade.
(B) descentralização, atendimento integral e participação 

social.
(C) universalidade, acessibilidade e justiça social.
(D) integralidade, equidade e responsabilização social.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base no processo de regionalização do SUS, o muni-
cípio deverá se organizar para oferecer ao cidadão a as-
sistência à saúde gratuitamente. Nesse contexto, a regio-
nalização do SUS tem o objetivo de
(A) promover  a  articulação  entre  os  municípios  para  a 

prestação  de  serviços  de  alta  complexidade e  alta 
densidade.

(B) estimular os municípios a se organizarem em consór-
cios para a compra de serviços da iniciativa privada.

(C) organizar os serviços de saúde com base nas regiões 
sanitárias, priorizando as necessidades geográficas e 
epidemiológicas.

(D) prestar  as  ações  de  saúde,  seguindo  a  lógica  do 
transporte de pacientes para os municípios maiores.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle do câncer de colo de útero e de mama constitui 
uma das prioridades do Pacto pela Vida. Dentre as metas 
pactuadas  pelos  gestores  das  três  esferas  de  governo, 
está o compromisso de
(A) garantir insumos e medicamentos farmacêuticos para 

o tratamento de 100% das pacientes com câncer de 
colo de útero.

(B) ampliar para 60% a cobertura de exames de mamo-
grafia, conforme protocolo estabelecido pelo Ministé-
rio da Saúde.

(C) reduzir em 50% a razão de mortalidade de mulheres 
diagnosticadas com câncer de mama.

(D) atingir pelo menos 60% de cura de casos novos de 
câncer de colo de útero diagnosticados a cada ano.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância em saúde de um município integra um conjun-
to de saberes e de práticas de saúde pública em um mo-
delo ampliado de saúde, que integra
(A) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e regulação.
(B) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e avaliação e  saúde do trabalhador.
(C) vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, vigi-

lância sanitária e ambiental.
(D) vigilância sanitária, promoção à saúde, vigilância nu-

tricional e ambiental.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As análises sistemáticas e periódicas dos dados coletados 
pelo sistema de vigilância epidemiológica de um município 
têm o objetivo de

(A) identificar as possíveis fontes de infecção de surtos 
em áreas geográficas específicas.

(B) identificar os fatores de risco para o adoecimento da 
população.

(C) documentar  as  investigações  epidemiológicas  dos 
agravos de notificação compulsória.

(D) prover informações aos profissionais de saúde sobre 
a ocorrência de agravos específicos. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doenças emergentes são doenças infecciosas novas que 
apareceram na população recentemente ou doenças anti-
gas cuja incidência aumentou nas duas últimas décadas 
ou tendem a aumentar no futuro. No Brasil, são considera-
das doenças emergentes em saúde pública:

(A) sarampo, poliomielite e meningites.

(B) febre amarela, sífilis congênita e Chagas aguda.

(C) leishmaniose, dengue e influenza.

(D) raiva humana, tuberculose e botulismo.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir apresenta os resultados de uma investi-
gação de um surto de gastroenterite devido ao consumo 
de alimentos, em um jantar comemorativo:

EXPOSIÇÃO DOENTE SADIO TOTAL

MAIONESE

SIM 43 11 54

NÃO 3 18 21

TOTAL 46 29 75

Os resultados desse estudo indicam que o risco de gastro-
enterite entre as pessoas que consumiram maionese é de:

(A) 1,3

(B) 3,1

(C) 4,2

(D) 5,6
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▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dengue é uma doença infecciosa de grande magnitude na 
saúde pública brasileira, e faz parte da lista de notificação 
compulsória (LNC). Conforme a Portaria 104/2011, os cri-
térios definidos para a notificação dos casos de dengue 
são:

(A) óbito por dengue e dengue pelo sorotipo 4 em áreas 
sem transmissão endêmica são agravos de notifica-
ção imediata.

(B) dengue clássico e febre hemorrágica da dengue são 
de notificação compulsória semanal.

(C) síndrome do choque da dengue e febre hemorrágica 
da dengue são agravos notificados pelas Unidades-
Sentinela.

(D) casos de dengue pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4 deverão 
ser registrados no SINAN no prazo máximo de sete 
dias.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Publicações recentes sobre o perfil epidemiológico da po-
pulação brasileira mostraram que o país convive com uma 
carga dupla de doenças: infecciosas agudas e crônicas. A 
tendência  de  aumento  da  morbimortalidade  por  causas 
crônicas está relacionada

(A) à falta de diagnóstico precoce, à dificuldade de aces-
so aos serviços de saúde e às desigualdades sociais.

(B) ao envelhecimento  da população,  às mudanças no 
padrão de consumo e nos estilos de vida e à urbani-
zação acelerada.

(C) à falta de intervenções tecnológicas efetivas, às ini-
quidades sociais e ao aumento da pobreza.

(D) às mudanças demográficas e à ausência de um mo-
delo de atenção às doenças crônicas.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre os principais Sistemas de Informações em Saúde 
existentes no SUS, considera-se que

(A) as notificações de violência contra crianças, mulheres 
e idosos são informadas ao Sistema de Informações 
sobre Agravos de Notificação (SINAN).

(B) o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) apre-
senta como documento-base a declaração de óbito 
que deve ser preenchida por médicos e enfermeiros.

(C) o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) é ali-
mentado pelas autorizações de internações hospitala-
res  oriundas  dos  hospitais  públicos,  filantrópicos  e 
privados contratados e não contratados pelo SUS.

(D) o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SI-
NASC) apresenta como documento-base a certidão 
de nascimento emitida pelo registro civil.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CLÍNICA GERAL

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as vantagens do uso da dobutamina na terapia da 
insuficiência cardíaca, estão

(A) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pré-carga.

(B) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pós-carga.

(C) o aumento do inotropismo cardíaco e a redução da 
pré-carga.

(D) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução do 
inotropismo.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes hipertensos, a diferenciação de emergência 
hipertensiva faz-se presente em situações de

(A) pressões sistólicas acima de 200 mmHg.

(B) pressões diastólicas superiores a 120 mmHg.

(C) sinais  clínicos  de  comprometimento  de  órgãos  no-
bres.

(D) pressões sistólicas acima de 200 mmHg e pressões 
diastólicas superiores a 120 mmHg.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando se aumenta a oferta de oxigênio por cateter nasal 
para 2l/minuto, qual é a porcentagem de aumento aproxi-
mado na fração inspirada de oxigênio?

(A)    4

(B)    6

(C)    9

(D)  20

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise os eletrocardiogramas apresentados a seguir.

I

II

III

IV

Considerando-se  os  eletrocardiogramas  apresentados, 
os diagnósticos são, respectivamente,

(A) BAV 1° grau, BAV 2:1, flutter atrial, taquicardia ventri-
cular.

(B) BAV 2:1, BAV 1° grau, fibrilação atrial, taquicardia su-
praventricular.

(C) BAV 2:1, BAV 1° grau, flutter atrial, taquicardia supra-
ventricular.

(D) Bradicardia sinusal,  BAV 2° grau, flutter atrial, taqui-
cardia supraventricular.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se  o  protocolo  de  terapia  precoce  aguda 
para os casos de sepse, sepse grave e choque séptico, a 
um paciente com pressão venosa central  de 12 mmHg, 
PAM de 80 mmHg, hematócrito de 35% e saturação veno-
sa mista de 60% deve-se indicar o uso de

(A) bolus com 500 ml de cristaloide.

(B) noradrenalina.

(C) hemotransfusão.

(D) inotrópico.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O período de incubação da dengue é de

(A) 1 a 3 dias.

(B) 7 a 10 dias.

(C) 10 a 18 dias.

(D) 18 a 25 dias.

clinica-geral
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre as reações adversas aos broncodilatadores beta-a-
drenérgicos inclui-se

(A) a bradicardia.

(B) a sonolência.

(C) a diminuição do intervalo Qtc no ECG.

(D) a hipocalemia.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente que apresenta queimadura em toda a face 
anterior do tórax tem a superfície corpórea queimada esti-
mada em

(A)   9%.

(B) 18%.

(C) 27%.

(D) 36%.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dopamina na dose de 30 µg/Kg/min tem o seguinte efei-
to predominante:

(A) α-adrenérgico.

(B) β2 adrenérgico.

(C) β-adrenérgico.

(D) dopaminérgico.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um paciente instável,  internado na emergência devido 
a choque hipovolêmico, a conduta indicada é

(A) instalar  cateter  venoso  central  e  infundir  volume  e 
drogas vasoativas.

(B) instalar cateter venoso periférico e infundir volume e 
drogas vasoativas.

(C) instalar cateter venoso periférico e infundir volume.

(D) instalar cateter venoso central e infundir drogas vaso-
ativas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

clinica-geral
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CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A doença hepática alcoólica apresenta epidemiologia pe-
culiar,  com  formas  variadas  de  acometimento  hepático. 
Nesse sentido, observa-se que:

(A) a esteatose alcoólica é muito frequente em etilistas 
crônicos, surgindo invariavelmente nas fases avança-
das da doença.

(B) a hepatite alcoólica é importante complicação do al-
coolismo,  sendo  que  cerca  de  50%  dos  pacientes 
com tal complicação já apresentam cirrose.

(C) o risco de desenvolvimento de cirrose é o mesmo en-
tre pessoas que ingerem grandes quantidades de ál-
cool  de  forma intermitente  e  pessoas que  ingerem 
menores quantidades, porém diariamente.

(D) os gêneros masculino ou feminino não interferem no 
risco de desenvolvimento de hepatopatia alcoólica.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hepatite C é considerada, atualmente,  uma das infec-
ções virais mais frequentes no homem, com estimativa de 
mais de 170 milhões de infectados no mundo. No que se 
refere a esta doença, verifica-se que:

(A) a forma aguda é geralmente anictérica, porém é res-
ponsável por grande número de casos de hepatite ful-
minante.

(B) a infecção em fases precoces da vida, como na infân-
cia, se relaciona a pior prognóstico e risco elevado de 
hepatite crônica e carcinoma hepatocelular.

(C) a partir do início da década de 1990, passou-se a re-
alizar  sorologia  rotineiramente  nos  bancos  de  san-
gue, com melhor controle sobre esta forma de trans-
missão, e a partir de então a transmissão sexual vem 
predominando em todo o mundo.

(D) atualmente são conhecidos seis genótipos, sendo o 
genótipo 1 o mais comum no Brasil e relacionado a 
pior resposta terapêutica.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um homem saudável, de 35 anos, resolve se candidatar a 
doador de sangue e, ao receber os resultados dos exames 
de triagem, surpreende-se com anti-Hbc reagente, HbsAg 
negativo, anti-HCV negativo e ALT = 28 mg/dl. Ao receber 
este paciente no ambulatório, qual deve ser a conduta?

(A) Solicitar anti-Hbs para avaliar provável imunidade ao 
vírus B após contato prévio.

(B) Solicitar PCR qualitativo para hepatite C, pois pode 
se tratar de portador crônico assintomático deste ví-
rus.

(C) Indicar biópsia hepática para determinação de ativi-
dade inflamatória hepática e grau de fibrose, visando 
ao início de tratamento antiviral.

(D) Tranquilizar o paciente, e indicar três doses de vacina 
contra hepatite B.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente do sexo masculino, de 42 anos, dá entrada no 
pronto-socorro apresentando icterícia há três dias, prurido 
generalizado,  dor  e  desconforto  abdominal,  edema  de 
MMII, sendo que nas últimas 24 horas desenvolveu qua-
dro de bradilalia e agitação psicomotora. Familiares relata-
ram antecedente de uso de drogas endovenosas e ingesta 
de cerca de 200 gramas de etanol/dia há 20 anos. Exames 
laboratoriais mostraram os seguintes resultados:
Hb = 11,2; leucócitos totais = 16.800; plaquetas = 105.000; 
bilirrubina total  = 9,8 (BD = 6,0);  AST = 510; ALT = 80; 
gama GT = 1240;  anti-HCV negativo;  anti-HIV negativo; 
anti-HAV IgG reagente; HbsAg negativo; anti-Hbc IgG rea-
gente e anti-Hbs > 1000.
Nesse caso, qual a principal hipótese diagnóstica e a me-
dicação recomendada?

(A) Hepatite A aguda – Interferon peguilado.

(B) Hepatite B crônica agudizada – Lamivudina.

(C) Colestase extra-hepática – Ácido ursodesoxicólico.

(D) Hepatite alcoólica – corticosteroide.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O escore de Child-Pugh constitui um importante parâmetro 
para classificação dos pacientes hepatopatas crônicos. Os 
dados utilizados para o cálculo da pontuação desse esco-
re são os seguintes:

(A) tempo de protrombina, albumina, gama GT, fosfatase 
alcalina e ascite.

(B) transaminases, tempo de protrombina, gama GT, bilir-
rubinas e ascite.

(C) ascite, encefalopatia, tempo de protrombina, albumi-
na, bilirrubinas.

(D) ascite, encefalopatia, tempo de protrombina, bilirrubi-
nas, transaminases.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São drogas atualmente padronizadas para o tratamento da 
hepatite B crônica:

(A) Interferon convencional, Interferon peguilado e Riba-
virina.

(B) Lamivudina, Adefovir e Zidovudina.

(C) Zidovudina, Entecavir e Interferon peguilado.

(D) Entecavir, Adefovir e Tenofovir.

medico-gastroenterologista
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente de 45 anos, tabagista, usuário crônico de an-
ti-inflamatórios não esteroidais para artrite reumatoide, ini-
ciou há 24 horas quadro de melena e epigastralgia inten-
sa. Foi submetido a endoscopia digestiva alta que eviden-
ciou uma úlcera duodenal  de 1,5  cm,  profunda e fundo 
com mínimo sangramento “em babação”, sendo realizado 
com sucesso a hemostasia endoscópica da lesão. Nesse 
caso, qual a melhor conduta a seguir?

(A) Suspender o AINE, pesquisar e, caso positivo, iniciar 
de imediato esquema para erradicação do  H. pylori, 
pois essa bacteria é a principal causadora de úlcera.

(B) Manter o AINE, iniciar com inibidor de bomba via oral 
e pesquisar o H. pylori.

(C) Suspender o AINE, iniciar com inibidor de bomba via 
oral e pesquisar o H. pylori.

(D) Suspender o AINE, iniciar com inibidor de bomba en-
dovenoso e pesquisar o H. pylori.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos  casos  de  hemorragia  digestiva  por  úlcera  péptica, 
quais pacientes apresentam maior risco de mortalidade?

(A) Pacientes com comorbidade.

(B) Pacientes com infecção pelo Helicobacter pylori.

(C) Pacientes tabagistas.

(D) Pacientes usuários de anti-inflamatórios não hormo-
nais.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente apresenta hipersecreção ácida gástrica, úlce-
ra jejunal e gastrinoma. Qual o diagnóstico mais provável 
para esse caso?

(A) Infecção pelo Helicobacter pylori CaG A positivo.  

(B) Infecção pelo Helicobacter pylori CaG A negativo.

(C) Síndrome de Zollinger-Ellison.  

(D) Uso prolongado de altas doses de anti-inflamatórios 
não hormonais.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O método diagnóstico considerado padrão-ouro no diag-
nóstico da acalásia é:

(A) manometria esofágica.

(B) pH-metria de 24 horas

(C) endoscopia digestiva alta.

(D) estudo radiológico do esôfago.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Classicamente, os critérios de Ranson são utilizados para 
avaliar a gravidade da pancreatite aguda, sendo feita uma 
avaliação na internação do paciente e outra após 48 ho-
ras. Nessa reavaliação, após 48 horas, deve ser utilizado 
o seguinte parâmetro:

(A) leucocitose maior que 16000/mm3.

(B) glicemia maior que 200 mg/dl.

(C) desidrogenase lática maior que 350 UI/l.

(D) cálcio sérico menor que 8 mg/dl.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A função discriminante de Maddrey é muito útil na avalia-
ção prognóstica da hepatite alcoólica. Para o seu cálculo, 
utilizam-se os seguintes parâmetros laboratoriais:

(A) tempo de protrombina e bilirrubinas.

(B) tempo de protrombina, AST e ALT.

(C) tempo de protrombina e albumina.

(D) gama GT, tempo de protrombina e AST.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O fator que tem maior relação causal com o adenocarcino-
ma de esôfago é o seguinte:

(A) tabagismo crônico.

(B) suscetibilidade genética.

(C) acalásia.

(D) doença do refluxo gastroesofágico.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os distúrbios motores do esôfago, o que está mais 
frequentemente associado a faixas etárias avançadas é:

(A) espasmo esofageano difuso

(B) presbiesôfago

(C) esôfago em quebra-nozes

(D) acalásia idiopática

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  câncer  gástrico  precoce  caracteriza-se  microscopica-
mente por localização mucosa ou, no máximo, por invasão 
da submucosa. Macroscopicamente, são classificados em 
tipos I, II e III. O tipo I apresenta-se como lesão

(A) superficial plana.

(B) protrusa.

(C) escavada.

(D) superficial deprimida.
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▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A parasitose intestinal que pode estar associada a desen-
volvimento de formas sistêmicas graves em pacientes imu-
nodeprimidos é a seguinte:

(A) estrongiloidíase.

(B) giardíase.

(C) ascaridíase.

(D) ancilostomíase.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma úlcera duodenal profunda, com limites nítidos, bordas 
intensamente  edemaciadas  e  com  manchas  purpúricas, 
fundo hemático, é caracterizada, na classificação de Sakita,
como

(A) fase H1

(B) fase S2

(C) fase H2

(D) fase A1

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas doenças inflamatórias intestinais,  tem-se o seguinte 
achado:

(A) a retocolite ulcerativa idiopática (RCUI) pode acome-
ter o cólon e o intestino delgado, com processo infla-
matório atingindo todas as camadas da parede do ór-
gão.

(B) a doença de Crohn é restrita ao íleo e ao cólon.

(C) o megacólon tóxico é a complicação mais frequente 
na RCUI, enquanto as fístulas perianais são mais fre-
quentes na doença de Crohn.

(D) a doença de Crohn associa-se mais frequentemente 
à colangite esclerosante primária.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tumor hepático benigno que está mais frequentemente 
ligado ao uso de estrógenos é o seguinte:

(A) hemangioma.

(B) adenoma.

(C) hiperplasia nodular focal.

(D) hiperplasia nodular regenerativa.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O TIPS (anastomose portossistêmica intra-hepática trans-
jugular) vem se tornando um método terapêutico muito útil 
no tratamento de complicações da hipertensão portal, en-
tretanto, apresenta complicações, sendo a mais comum:

(A) sépsis.

(B) trombose de veia porta.

(C) síndrome hepatorrenal.

(D) encefalopatia hepática.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente do sexo masculino, de 70 anos, portador de do-
ença pulmonar obstrutiva crônica, iniciou uso de cefalexina 
para tratamento de broncopneunomia há sete dias, quan-
do passou a apresentar dor e distensão abdominal, diar-
reia aquosa profusa, com muco e sangue, febre, taquicar-
dia e edema de mmii. Foi submetido à retossigmoidosco-
pia, que demonstrou a presença de mucosa edemaciada, 
intensamente hiperemiada com áreas recobertas por pla-
cas amareladas. Nesse caso, a conduta a seguir é admi-
nistrar:

(A) hidrocortisona. 

(B) metronizadol. 

(C) ciprofloxacina. 

(D) sulfazalazina.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A realização de seguimento colonoscópico para prevenção 
de câncer coloretal encontra-se justificada quando se faz o 
diagnóstico de

(A) adenoma tubular.

(B) pólipo hiperplásico.

(C) melanose coli.

(D) doença diverticular.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O diagnóstico de exclusão da síndrome do intestino irritá-
vel, segundo o Consenso Roma III, deve ser considerado 
nos casos em que o paciente apresentar

(A) dor abdominal recorrente que melhora com a evacua-
ção, associada à alteração na frequência das evacua-
ções ou do formato das fezes.

(B) dor abdominal recorrente que piora após a evacua-
ção, associada à flatulência e ao tenesmo.

(C) diarreia aquosa sem a presença de dor abdominal.

(D) constipação intestinal intercalada com diarreia.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A maior incidência de óbitos por pancreatite aguda, a partir 
da segunda semana de evolução do quadro clínico, ocorre 
por

(A) infecção de áreas necrosadas peripancreáticas.

(B) insuficiência respiratória.

(C) insuficiência renal.

(D) hemorragia por rotura de pseudocisto.
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▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma  mulher  de  19  anos,  absolutamente  assintomática, 
percebeu os olhos amarelados. Negava colúria e acolia fe-
cal.  Fazia uso de contraceptivos orais havia três meses. 
As aminotransferases e o hemograma eram normais. BT: 
4,2 mg%; BD: 2,2 mg%; BI: 2,0 mg%. US abdominal e co-
langiorressonância normais, e a biópsia hepática revelou, 
apenas, hiperpigmentação grosseira em hepatócitos cen-
trolobulares. De acordo com esses dados, conclui-se que 
o diagnóstico mais provável é:

(A) hepatite medicamentosa.

(B) síndrome de Dubin-Johnson.

(C) síndrome de Gilbert.

(D) cirrose biliar primária.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na pancreatite crônica,

(A) a causa mais frequente no Brasil é a desnutrição.

(B) o tratamento clínico é bastante efetivo na maioria dos 
pacientes.

(C) os níveis séricos de amilase estão geralmente eleva-
dos.

(D) as manifestações mais comuns são dor abdominal, 
esteatorreia e diabetes.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  transplante  hepático  é  melhor  indicado  no  seguinte 
caso:

(A) hepatocarcinoma com nódulo único de 1 cm.

(B) hepatopatia crônica por vírus C, Child-Pugh A.

(C) hepatite alcoólica com bilirrubina total > 20.

(D) hepatocarcinoma multinodular, o maior nódulo tendo 
4 cm.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tendo em vista o diagnóstico e o tratamento da doença do 
refluxo gastroesofágico (DRGE), deve-se considerar o se-
guinte

(A) a maioria dos pacientes apresenta, ao exame endos-
cópico, lesões esofagianas em graus variados.

(B) a indicação de inibidor de bomba deve ser feita a to-
dos os pacientes com sintomas, para uso contínuo 
por quatro semanas.

(C) a piora dos sintomas nos portadores da doença não 
está correlacionada com o aparecimento do esôfago 
de Barrett.

(D) a  monitorização  do  pH  esofágico  é  indispensável 
para o diagnóstico.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma mulher de 45 anos foi encaminhada ao serviço de 
hepatologia por apresentar astenia, prurido, icterícia e xan-
telasmas. Refere episódios anteriores de icterícia, além de 
“escurecimento” da urina (SIC). Apresentava AST/ALT dis-
cretamente elevadas com fosfatase alcalina e gama GT 
extremamente altas, além de aumento de bilirrubina total.
Os exames laboratoriais mostram:

- anti-HCV negativo
- HbsAg negativo
- anti-Hbc IgM e IgG negativos
- FAN negativo
- antimiticôndrias positivo
- anti-LKM-1 negativo

Nesse caso, o diagnóstico mais provável é:

(A) hepatite autoimune.

(B) colangite esclerosante.

(C) hepatite B crônica.

(D) cirrose biliar primária.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A síndrome de Plummer-Vinson caracteriza-se por:

(A) disfagia lusória, glossite e anéis esofagianos.

(B) disfagia sideropênica, anemia e glossite.

(C) disfagia alta, anemia  megaloblástica e anéis esofagi-
anos.

(D) disfagia intermitente, anemia megaloblástica e glossi-
te.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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