
V2_31/10/201711:38:5

4 

 

 

 

 

EXAME 2017 
 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem o Exame AMRIGS, ACM e AMMS.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta de material transparente esferográfica de cor azul ou 

preta, lápis, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não 

permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão do candidato. 

3. Verifique se o pré-requisito constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas. 

6. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala a Grade de Respostas devidamente 

preenchida, a Pesquisa de Satisfação e a Prova, caso deixe o local de prova antes das 4h de início da 

prova. 

7. Os candidatos que deixarem o local de provas antes do tempo previsto poderão levar consigo a capa 

da prova, que contém, no verso, um espaço para anotação dos gabaritos. Será disponibilizado no site 

da AMRIGS, ACM e AMMS a prova padrão. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal. 

10. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular. 

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados em data, horário e local descritos no 

Cronograma de Execução desse Exame. 

12. Certifique-se de que este caderno contém 50 (cinquenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal 

da sala a sua substituição. 

Boa prova! 

 

RESIDÊNCIA COM PRÉ-REQUISITO: 
ANESTESIOLOGIA/CIRURGIA GERAL/CLÍNICA 

MÉDICA/INFECTOLOGIA/NEUROLOGIA 



Espaço para anotação dos gabaritos 

Questão Gabarito  Questão Gabarito  

01    26    

02    27    

03    28    

04    29    

05    30    

06    31    

07    32    

08    33    

09    34    

10    35    

11    36    

12    37    

13    38    

14    39    

15    40    

16    41    

17    42    

18    43    

19    44    

20    45    

21    46    

22    47    

23    48    

24    49    

25    50    
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Execução: Fundatec   

RESIDÊNCIA COM PRÉ-REQUISITO: ANESTESIOLOGIA 

QUESTÃO 01 – Paciente de 68 anos com 
retocolite ulcerativa em avaliações pré-

anestésica para  realização de proctocolectomia 

total. Apresenta história de cardiopatia 
isquêmica, hipertensão e diabetes 

insulinodependente. A capacidade funcional não 
é possível de ser avaliada devido à osteoartrose 

de joelhos. Qual a conduta mais adequada? 
 

A) Não é necessária avaliação adicional, 
proceder com a cirurgia. 

B) Solicitar cintilografia miocárdica. 

C) Solicitar teste ergométrico. 
D) Solicitar cateterismo cardíaco. 

E) Liberar para a cirurgia e iniciar o uso de 
betabloqueadores no dia do procedimento. 

 

 

QUESTÃO 02 – Os programas de recuperação 
precoce conhecidos como ERAS (Enhanced 

Recovery after Surgery)  apresentam todas as 

ações abaixo, EXCETO: 
 

A) Administração de soluções ricas em 
carboidratos por via oral 2 horas antes do 

procedimento cirúrgico. 
B) Evitar o uso de sondas nasogástricas no pós-

operatório. 
C) Utilizar técnicas analgésicas poupadoras de 

opioide. 

D) Realizar profilaxia para náuseas e vômitos. 
E) Reposição hídrica liberal com cristaloides. 

 

 

QUESTÃO 03 – Após indução anestésica, 
verifica-se dificuldade de ventilar o paciente sob 

máscara e após quatro tentativas de 
laringoscopia sem sucesso, tem-se uma 

situação chamada de: não intubo, não ventilo. 

Qual a conduta mais adequada? 
 

A) Realizar cricotireoidostomia de urgência. 
B) Inserir um dispositivo supraglótico. 

C) Realizar intubação por fibrobroncoscopia. 
D) Realizar traqueostomia de urgência. 

E) Reposicionar o paciente e tentar uma 
intubação nasal. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

QUESTÃO 04 – Analise as afirmações abaixo: 
 

I. O índice de Mallampati estratifica a 

dificuldade de intubação e sua classificação 
está baseada na relação entre o tamanho da 

língua e a cavidade oral. 
II. Distância tireomentoniana menor que 6 cm 

indica possível dificuldade de manejo da via 
aérea. 

III. Obesos devem ser posicionados de forma 
que o manúbrio do esterno fique alinhado 

com o meato auditivo externo. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 

 

 
QUESTÃO 05 – Qual a cirurgia com maior risco 

de complicações cardiovasculares? 
 

A) Revascularização de membro inferior. 
B) Endarterectomia de carótida. 

C) Prostatectomia simples. 
D) Artroplastia de quadril. 

E) Fundoplicadura videolaparoscópica. 

 

 

QUESTÃO 06 – Analise as afirmações abaixo: 
 

I. A bupivacaína apresenta maior 
cardiotoxicidade dentre os anestésicos 

locais. 
II. O bloqueio intercostal apresenta alta 

absorção sistêmica de anestésico local. 

III. Os anestésicos locais do tipo éster sofrem 
metabolização hepática. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
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Execução: Fundatec   

RESIDÊNCIA COM PRÉ-REQUISITO: ANESTESIOLOGIA 

QUESTÃO 07 – Paciente de 83 anos portador 
de insuficiência cardíaca congestiva, 

hipertensão e insuficiência renal crônica será 

submetido a uma laparotomia exploradora. 
Apresenta agitação, taquicardia (FC 136 bpm) e 

TA 110/70 mmHg. Qual dos anestésicos abaixo 
seria o mais indicado para a indução da 

anestesia? 
 

A) Propofol. 
B) Midazolan. 

C) Tiopental. 

D) Etomidato. 
E) Dexmedetomidina. 

 

 

QUESTÃO 08 – Em qual dos seguintes efeitos 
adversos dos opioides NÃO ocorre 

desenvolvimento de tolerância? 
 

A) Depressão respiratória. 

B) Sedação. 
C) Constipação. 

D) Analgesia. 
E) Náuseas. 

 

 

QUESTÃO 09 – Em qual dos pacientes abaixo 
está contraindicada a realização de 

raquianestesia? 

 
A) Paciente de 78 anos em uso de aspirina. 

B) Paciente internado usando heparina não 
fracionada em dose profilática de 8/8h. 

C) Paciente com stent farmacológico 
coronariano em uso de clopidogrel. 

D) Gestante com pré-eclâmpsia com contagem 
plaquetária de 90.000/mm3. 

E) Idoso com história de lombalgia crônica. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa correta a 
respeito do tratamento da dor aguda pós-

operatória. 

 
A) Deve-se evitar esquemas fixos de 

analgésicos a fim de reduzir os efeitos 
colaterais. 

B) A meperidina apresenta 1/10 da potência da 
morfina, sendo uma adequada alternativa 

nos pacientes com doença hepática. 
C) A nalbufina é um agonista-antagonista 

opioide que apresenta efeito teto para 

depressão respiratória. 
D) A prescrição ideal da Analgesia Controlada 

pelo Paciente (PCA) inclui dose de infusão 
contínua basal associada a doses de 

demanda. 
E) O fentanil está contraindicado em pacientes 

com insuficiência renal. 
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Execução: Fundatec   
RESIDÊNCIA COM PRÉ-REQUISITO: CLÍNICA MÉDICA 

QUESTÃO 11 – Uma paciente de 62 anos, 
diabética e hipertensa, vem a consulta no 
ambulatório de medicina interna encaminhada 
da UBS por apresentar cansaço. Ela não traz 
exames. Na anamnese, tem queixa de fôlego 
curto e dispneia paroxística noturna. Ao exame 
físico, a paciente apresenta refluxo hepato 
jugular e edema de membros inferiores. Qual 
exame é indispensável para a avaliação dessa 
paciente? 

 
A) Ecocardiografia transesofágica. 
B) Ecocardiografia transtorácica. 
C) Cintilografia miocárdica de estresse. 
D) Teste ergométrico. 
E) Angiotomografia de tórax. 
 

 
QUESTÃO 12 – Sobre as Pneumoconioses, 
analise as seguintes assertivas: 

 
I. Pacientes com silicose apresentam alto 

risco de tuberculose e sempre devem ser 
avaliados para a presença dessa doença. 

II. A exposição a asbestos tipicamente leva à 
doença pleural. 

III. Na maioria das Pneumoconioses, o risco de 
desenvolver a doença e a severidade da 
doença desenvolvida variam com a 
quantidade e o tempo de exposição. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 – Sobre apneia obstrutiva do 
sono, analise as seguintes assertivas:  

 
I. Pode estar associada à síndrome de 

obesidade e hipoventilação.  
II. Hipotireoidismo pode causar ou piorar a 

apneia do sono. 
III. A síndrome de obesidade e hipoventilação 

usualmente não responde à ventilação não 
invasiva com duplo nível de pressão 
positiva de vias aéreas (BIPAP).  

IV. Em pacientes com IMC maior que 
35Kg/m2, a cirurgia bariátrica está 
indicada. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I e III. 
B) Apenas II e IV. 
C) Apenas I, II e IV. 
D) Apenas I, III e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 14 – Paciente masculino, 72 anos, 
diabético, hipertenso, história não totalmente 
esclarecida de cardiopatia isquêmica, chega à 
Unidade de Emergência de um hospital com 
quadro de dor abdominal, hipotensão, vômitos 
fecaloides e obstipação intestinal. Feito o 
diagnóstico de obstrução intestinal e indicada a 
cirurgia de urgência, como deve ser feita a 
avaliação pré-operatória desse paciente? 

 
A) Nenhum exame que possa aumentar o 

tempo de espera para a cirurgia de urgência 
deve ser solicitado. 

B) O paciente deve realizar uma 
ecocardiografia transtorácica antes da 
cirurgia. 

C) O paciente deve realizar cintilografia 
miocárdica de repouso antes da cirurgia. 

D) O paciente deve realizar uma 
ecocardiografia transesofágica antes da 
cirurgia. 

E) O paciente deve receber metoprolol antes 
da cirurgia. 

 
 
QUESTÃO 15 – O distúrbio eletrolítico mais 
comumente encontrado na prática clinica é: 

 
A) Hipercalemia. 
B) Hipocalemia. 
C) Hipercalcemia. 
D) Hipernatremia. 
E) Hiponatremia. 
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Execução: Fundatec   
RESIDÊNCIA COM PRÉ-REQUISITO: CLÍNICA MÉDICA 

QUESTÃO 16 – São causas de nefrite 
intersticial aguda: 

 
I. Penicilina, ciprofloxacina e aciclovir. 

II. Alendronato, pamidronato e ácido 
zoledrônico. 

III. Naproxeno, ibuprufeno e diclofenaco. 
IV. Diuréticos tiazídicos, furosemida e 

omeprazol. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I e IV. 
B) Apenas II e III. 
C) Apenas I, II e IV. 
D) Apenas I, III e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 

 
QUESTÃO 17 – Sobre a osteoartrite, analise 
as seguintes assertivas: 

 
I. A história natural da doença inclui períodos 

de relativa estabilidade, entremeados por 
períodos de deterioração rápida. 

II. Estudos de meta-análise demonstraram 
que glucosamina mais condroitina oral 
apresentam um benefício limitado na 
osteoartrite de joelho. 

III. O uso de corticoesteroides intra-articular 
está contraindicado. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 18 – Um paciente de 24 anos, 
previamente hígido, chega ao                        
pronto-atendimento com história de diarreia 
que iniciou há aproximadamente 6 horas. O 
paciente é procedente dos Estados Unidos e 
está no Rio Grande do Sul visitando sua 
família. A conduta para esse paciente deve ser: 
 
A) Terapia de reidratação oral e solicitar 

coprocultura. 
B) Terapia de reidratação endovenosa e 

internação hospitalar. 
C) Internação hospitalar e solicitar 

coprocultura. 
D) Terapia de reidratação oral e ciprofloxacina. 
E) Ciprofloxacina e solicitar coprocultura. 
 
 

QUESTÃO 19 – Sobre o esôfago de Barret, é 
correto afirmar que: 

 
A) Indivíduos com esôfago de Barret sem 

displasia não necessitam ser seguidos com 
endoscopia. 

B) Indivíduos que estão utilizando inibidores da 
bomba de próton não necessitam ser 
seguidos com endoscopia. 

C) Não existem evidências na literatura para se 
recomentar ablação por radiofrequência do 
esôfago de Barret com displasia. 

D) Os pacientes que foram submetidos à 
cirurgia antirrefluxo não necessitam 
seguimento endoscópico do esôfago de 
Barret. 

E) Indivíduos que apresentarem esôfago de 
Barret e displasia devem ter uma nova 
endoscopia dentro de seis meses após o 
primeiro exame.  

 
 
QUESTÃO 20 – Sobre o acompanhamento do 
paciente diabético, é correto afirmar que: 

 
A) A aferição de pressão arterial deve ser 

anual. 
B) O perfil lipídico do paciente deve ser 

avaliado bimensalmente. 
C) A avaliação da razão albumina/creatinina 

urinária deve ser anual. 
D) O exame dos pés do paciente diabético deve 

ser semestral.  
E) O uso de aspirina não está mais 

recomendado.  
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Execução: Fundatec   
RESIDÊNCIA COM PRÉ-REQUISITO: CIRURGIA GERAL 

QUESTÃO 21 – Paciente submetida à 
colecistectomia laparoscópica há três semanas 
retorna ao seu consultório. Apesar dela sentir-
se bem, você se preocupa com o laudo do 
patologista: adenocarcinoma pouco 
diferenciado tipo infiltrativo difuso 
comprometendo toda espessura da parede da 
vesícula biliar, atingindo limites cirúrgicos.  
Ducto cístico com ausência de invasão. Então 
você solicita tomografias de tórax, abdome e 
pelve e o resultado das mesmas não mostra 
alterações relevantes. Quais dos itens abaixo 
farão parte da proposta terapêutica mais 
adequada a partir desse momento: 
 
I. Encaminhamento ao oncologista com vista 

à neoadjuvância. 
II. Realização de laparoscopia para excluir 

implantes peritoneais.  
III. Recomendação de hepatectomia do 

segmento IVB e V, associado à 
linfadenectomia e ressecção dos locais dos 
portais da cirurgia prévia. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 22 – Sobre o linfoma gástrico MALT 
(mucosa-associated lymphoid tissue), é 
INCORRETO afirmar que: 
 
A) Caso em estágio precoce e H. pylori positivo, 

a terapêutica inicial é apenas erradicação da 
bactéria. 

B) Entre o tratamento do H pylori até a 
regressão histológica completa, leva 
aproximadamente 15 meses. 

C) Ressecção gástrica é reservada para casos de 
obstrução ou perfuração. 

D) Radio e quimioterapia fazem parte do arsenal 
terapêutico para alguns casos. 

E) É considerado tipo de linfoma mais 
prevalente no estômago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 23 – Os tumores estromais 
gastrointestinais (GISTs) são raros e podem 
surgir ao longo de todo o trato gastrointestinal. 
Sobre esse assunto, analise as assertivas abaixo 
e marque a alternativa INCORRETA. 
 
A) Mais comumente localizados no estômago e 

intestino delgado, sendo pior o prognóstico 
no último. 

B) Na ressecção do tumor, não há necessidade 
de linfadenectomia. 

C) É elevado o índice de metástases, presente 
em cerca de 50% dos casos. 

D) Na cirurgia, deve-se ter o cuidado de não 
romper o tumor e buscar margens livres.  

E) Seu tamanho e índice mitótico são 
importantes para estimar o potencial de 
malignidade, sendo também definidores para 
o tratamento adjuvante com imatinib 
(inibidor dos receptores da tirosina quinase). 

 
 
QUESTÃO 24 – As assertivas abaixo tratam 
sobre os clássicos estudos clínicos 
randomizados na área de neoplasia gástrica. 
 
I. Dutch trial comparou os tipos de 

linfadenectomia, mostrando haver uma 
maior mortalidade hospitalar e aumento 
considerável da morbidade com a realização 
de D2. 

II. Estudo INTERGROUP (INT -0116) conclui 
haver benefício na realização de quimio e 
radioterapia adjuvante. 

III. MAGIC trial demonstrou aumento 
significativo da sobrevida após 5 anos nos 
pacientes que foram submetidos a 
quimioterapia perioperatória. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
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Execução: Fundatec   
RESIDÊNCIA COM PRÉ-REQUISITO: CIRURGIA GERAL 

QUESTÃO 25 – Mulher de 63 anos busca 
emergência por quadro de icterícia e dor 
abdominal iniciado há 3 dias. Filha relata sinais 
sugestivos de síncope e melena em casa. 
Também refere que há um mês paciente foi 
submetida a colecistectomia, tendo sido 
informada que procedimento foi de difícil 
realização, no qual ocorreu sangramento e 
necessidade de conversão para via aberta. 
Exames após a chegada mostram bilirrubina 
sérica: 2 (direta 1,7) e Hb de 9. Eco de abdome 
superior com colédoco com 1,2cm, sem 
visualizar ponto de obstrução ou dilatação biliar 
intra-hepática. Endoscopia digestiva alta 
encontrou enantema em piloro e pequena úlcera 
na grande curvatura (grau III de Forrest). Neste 
caso, qual próximo exame deve ser solicitado? 
 
A) CPRE (colangiopancreatografia retrógrada 

endoscópica). 
B) Colangioressonância de abdome superior. 
C) Colonoscopia. 
D) Cintilografia com Hemácias Marcadas. 
E) Angiotomografia de Abdome. 
 
 
QUESTÃO 26 – Sobre o adenocarcinoma de 
pâncreas é correto afirmar: 
 
A) Cirurgia de Traverso-Longmire (DPT com 

preservação pilórica) apresenta piores 
resultados oncológicos quando comparada 
com a ressecção descrita por Whipple. 

B) Os casos de lesões localizadas no corpo ou 
cauda pancreática apresentam maiores 
índices de ressecabilidade. 

C) Na linfadenectomia padrão, deve-se ressecar 
o grupo linfonodal à esquerda da artéria 
mesentérica superior.   

D) Tratamento neoadjuvante tem comprovado 
benefício nos casos com ausência de 
metástases. 

E) O CA 19-9 é um bom marcador tumoral, 
sendo pior o prognóstico quando apresenta 
valores acima de 400. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 27 – Em relação aos tumores 
neuroendócrinos do pâncreas, é INCORRETO 
afirmar: 
 
A) Insulinoma é o subtipo mais comum, sendo a 

enucleação da lesão o tratamento ideal na 
grande maioria dos casos. 

B) Cintilografia com marcador de somatostatina 
possui boa sensibilidade quando usado para 
localização das lesões neuroendócrinas, 
exceto no insulinoma.  

C) A localização do gastrinoma geralmente se 
faz presente dentro de uma área triangular 
formada dentro dos seguintes vértices: 
segunda à terceira porção do duodeno, 
junção do ducto cístico com o colédoco e 
transição entre o corpo e cauda pancreática.  

D) A síndrome de Zollinger-Ellison pode ocorrer 
de forma esporádica ou associada à NEM1. 

E) Poucos pacientes com gastrinoma virão a 
apresentar metástases.  

 
 
QUESTÃO 28 – Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 1,9 bilhões de adultos 
apresentavam sobrepeso em 2014, com uma 
estimativa de que 600 milhões eram obesos. 
Apesar do esforço mundial em reduzir e tratar a 
obesidade, o aumento em sua prevalência tem 
despertado a preocupação de vários países. 
Hoje a cirurgia bariátrica ganha cada vez mais 
força como o único tratamento eficaz a longo 
prazo. Considerando a gastrectomia em Y-de-
Roux e suas complicações, é CORRETO afirmar: 
 
A) A ocorrência de hérnia interna diminuiu de 

incidência após a cirurgia laparoscópica 
ganhar preferência frente ao método 
convencional (aberto).   

B) Deficiência de ferro e vitamina B12 são as 
complicações metabólicas mais comuns a 
longo prazo. 

C) Quando comparada à gastrectomia vertical 
(Sleeve), apresenta piores resultados em 
pacientes diabéticos. 

D) Sintomas de refluxo gastroesofágico, quando 
presentes no pré-operatório, tendem a piorar 
no período pós-operatório.  

E) A hérnia de Petersen é uma complicação 
possível quando a alça alimentar é criada 
trans-mesocólon.  
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Execução: Fundatec   
RESIDÊNCIA COM PRÉ-REQUISITO: CIRURGIA GERAL 

QUESTÃO 29 – No pós-operatório, paciente 
apresenta 38,4 graus de temperatura e 
frequência cardíaca de 105 batimentos/minuto. 
Seu leucograma demonstra 16.000 leucócitos. 
Podemos afirmar que esse paciente apresenta: 
 
A) Infecção. 
B) Síndrome da resposta inflamatória sistêmica. 
C) Sepse. 
D) Sepse grave. 
E) Choque séptico. 
 
 
QUESTÃO 30 – Paciente de 50 anos, 
previamente hígido, inicia com artralgias e 
mialgias. Após uma semana, percebe estar 
ictérico. Duas semanas após o surgimento da 
icterícia é trazido à emergência hospitalar por 
familiar. Está comatoso. Os exames 
laboratoriais demonstram INR 10, creatinina 2,5 
mg/dL e bilirrubina total 20 mg/dL. A conduta 
nesse momento é: 

 
A) Iniciar vitamina K e antibioticoterapia tríplice. 
B) Internar em UTI e contatar o centro de 

transplante hepático. 
C) Realizar imediatamente colangiografia por 

ressonância magnética. 
D) Realizar imediatamente colagiografia 

endoscópica retrógrada. 
E) Iniciar hemodiálise. 
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QUESTÃO 31 – Um paciente com ptose 
palpebral e midríase, ambas à direita, e 
hemiparesia incompleta e proporcionada à 
esquerda tem lesão no(a): 
 
A) Lobo frontal direito. 
B) Bulbo. 
C) Ponte. 
D) Mesencéfalo. 
E) Lobo occipital esquerdo. 
 
 
QUESTÃO 32 – A síndrome de 
comprometimento cerebelar, no adulto, pode 
ter as seguintes manifestações, EXCETO: 
      
A) Reflexos profundos pendulares. 
B) Fala escandida. 
C) Dismetria e decomposição de movimentos. 
D) Reflexo cutâneo plantar em extensão. 
E) Hipotonia muscular generalizada. 
 
 
QUESTÃO 33 – Paciente de 25 anos de idade, 
em coma, e apresentando hiperventilação 
neurogênica central, pupilas médias e fixas, 
perda da função dos músculos retos mediais e 
postura em descerebração, tem 
comprometimento: 
 
A) No diencéfalo alto. 
B) No diencéfalo baixo. 
C) No mesencéfalo/ponte superior. 
D) No bulbo. 
E) Na ponte inferior. 
 
 
QUESTÃO 34 – Uma pessoa com 
comprometimento dos funículos posteriores da 
medula espinhal apresenta: 
 
A) Marcha espástica. 
B) Comprometimento da sensibilidade profunda 

(proprioceptiva). 
C) Reflexos profundos aumentados. 
D) Comprometimento da sensibilidade térmica. 
E) Comprometimento da sensibilidade algésica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para responder às questões 35 e 36, 
considere o seguinte caso clínico: 
 
Homem de 30 anos, previamente hígido, há dois 
dias tem cefaleia e vômitos de predomínio 
matutino, febre, sonolência e prostração. Foi à 
Emergência do Hospital onde você é o médico 
plantonista e constata que ele se apresenta 
obnubilado, com rigidez de nuca, hemiparesia 
esquerda, edema de papila e TAX de 39ºC. 
 
QUESTÃO 35 – Das opções abaixo, qual seria 
a sua primeira conduta? 
 
A) Realizar punção lombar para análise do 

líquor. 
B) Realizar Tomografia Computadorizada de 

Encéfalo (TCC). 
C) Realizar Ressonância Magnética de Encéfalo 

(RME). 
D) Realizar eletroencefalograma. 
E) Iniciar terapia antimicrobiana para meningite 

de origem desconhecida ou abscesso cerebral 
e após realizar TCC ou RME. 

 
 
QUESTÃO 36 – Caso o diagnóstico seja de 
meningite e a análise do líquor evidencie 
pressão de abertura de 30 cm H2O, turvo, com 
1.500 células/mm3, predomínio (80%) de 
leucócitos polimorfo nucleares, proteína de 200 
mg/dL e glicose de 5 mg/dL, a etiologia mais 
provável seria: 
 
A) Bacteriana aguda. 
B) Viral. 
C) Tuberculosa. 
D) Sifilítica. 
E) Fúngica. 
 
 
QUESTÃO 37 – Quanto à enxaqueca, é 
INCORRETO afirmar que: 
 
A) A cefaleia é tipicamente unilateral, mas, às 

vezes, bilateral. 
B) É associada à náusea e vômitos. 
C) É acompanhada de fotofobia e fonofobia. 
D) A prevalência, no adulto, é maior em 

homens. 
E) Drogas como topiramato, propranolol e 

valproato podem ser usadas como medicação 
preventiva. 
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QUESTÃO 38 – Em relação ao 
comprometimento da medula espinhal, na 
síndrome do cone medular pode ocorrer: 
  
I. Disfunção sexual. 

II. Perda do controle da bexiga. 
III. Anestesia perianal. 

Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 

 
QUESTÃO 39 – Uma pessoa com afasia de 
Broca apresenta: 
 
A) Linguagem expressiva afetada. 
B) Dificuldade de compreender o significado de 

palavras. 
C) Fala fluente. 
D) Lesão no lobo temporal. 
E) Lesão no lobo occipital. 
 
 
QUESTÃO 40 – Quanto à doença de Alzheimer, 
analise as seguintes assertivas: 
 
I. A amnésia anterógrada é o sintoma 

dominante. 
II. O distúrbio cognitivo não é de início 

insidioso. 
III. Testes laboratoriais podem confirmar o 

diagnóstico.  
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
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QUESTÃO 41 – Crianças em tratamento de 
sepse necessitam frequentemente de transfusão 
de hemocomponentes. Considerando os vários 
produtos do sangue utilizados, assinale a 
alternativa correta. 
 
A) As diretrizes internacionais que conduzem o 

tratamento da sepse recomendam a 
transfusão de hemácias sempre que a criança 
estiver com hemoglobina abaixo de 12,5g/dL. 

B) O objetivo primário da transfusão de 
hemácias é o aumento da oferta de oxigênio 
para utilização tecidual. 

C) A transfusão de plasma é indicada nas 
crianças com sangramento por melhorar os 
níveis de antitrombina III. 

D) A transfusão de crioprecipitado tem 
vantagem sobre a transfusão de plasma por 
possuir fibrinogênio igual ao nível plasmático. 

E) A transfusão de plaquetas é indicada sempre 
que a contagem estiver abaixo de 
80.000/mm3 pela frequente necessidade de 
procedimentos invasivos. 

 
 
QUESTÃO 42 – Assinale a alternativa correta 
em relação à Brucelose. 
 
A) É doença ocupacional dos trabalhadores de 

água, esgoto e dos lixeiros. 
B) É transmitida de pessoa a pessoa através da 

tosse. 
C) É causada pela brucella spp, um bacilo            

gram-positivo, móvel e capaz de formar 
esporos. 

D) Quando compromete ossos e articulações, 
produz artralgias, artrite supurativa, 
espondilite e osteomielite. 

E) A neurobrucelose deve ser tratada com 
penicilina G cristalina, droga de primeira 
escolha. 

 
 
QUESTÃO 43 – Sobre as infecções 
estafilocócicas, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
A) Dependem da quebra de barreira 

cutâneomucosa. 
B) As infecções cutâneas podem evoluir para 

septicemia fatal. 
C) Produzem osteomielites hematogênicas. 
D) O estafilococcus coagulase-negativa tem 

baixa virulência e não produz infecções 
sistêmicas. 

E) A síndrome da pele escaldada é causada por 
exotoxinas esfoliativas A e B do 
staphylococcus aureus. 

 
 

QUESTÃO 44 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 
2, associando as doenças às respectivas 
informações. 
 
Coluna 1 
1. Dengue. 
2. Infecção pelo Zika vírus. 
3. Infecção pelo Chikungunya vírus. 
4. Hepatite pelo Vírus C. 
5. Febre Amarela. 
 
Coluna 2 
(  ) A poliartrite é o principal achado clínico na 

fase crônica da doença. 
(  ) A síndrome congênita produz microcefalia. 
(  ) É transmitida ao homem por mosquitos do 

gênero Haemagogos. 
(  ) A cirrose hepática é resultado da sua 

cronificação. 
(  ) Tem como agente etiológico um Flavivírus 

que possui quatro sorovariedades.  
 

A ordem correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é: 

 
A) 2 – 3 – 5 – 1 – 4.  
B) 3 – 2 – 5 – 4 – 1.    
C) 3 – 2 – 4 – 5 – 1.  
D) 4 – 5 – 1 – 3 – 2.  
E) 4 – 3 – 1 – 5 – 2.  
 
 
QUESTÃO 45 – Considerando o vírus da 
imunodeficiência adquirida (HIV) e a doença por 
ele causada, analise as seguintes assertivas e 
assinale V, se verdadeiras ou F, se falsas. 
 
(  ) As mutações decorrentes da baixa 

replicação viral geram resistência aos 
antirretrovirais. 

(  ) A carga viral plasmática do HIV é dado 
preditor da progressão da doença. 

(  ) A transcriptase reversa é a enzima viral que 
medeia a conversão do DNA viral em RNA. 

(  ) A contagem de linfócitos TCD4+ serve para 
definir a necessidade de introduzir ou 
suspender profilaxias para possíveis 
doenças oportunistas. 

(  ) Os testes de genotipagem e fenotipagem do 
HIV auxiliam na escolha da terapia 
antirretroviral de resgate. 
 

A ordem correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) F – F – F – V – V.  
B) V – V – V – F – F.  
C) F – V – F – V – V.  
D) F – F – V – F – V. 
E) V – V – F – V – F.  
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QUESTÃO 46 – Sobre a Doença Meningocócica, 
assinale V, se verdadeiras ou F, se falsas para 
as afirmações a seguir: 
 
(  ) A manifestação clínica sistêmica da doença 

é chamada de meningococcemia. 
(  ) É a doença sazonal com maior frequência no 

verão. 
(  ) Pessoas portadoras do HIV têm maior risco 

de adquirir a doença. 
(  ) O tratamento eficaz e precoce reduz a 

produção da endotoxina bacteriana. 
(  ) A ceftriaxona, uma cefalosporina de quarta 

geração, é a droga de primeira escolha para 
o tratamento. 
 

A ordem correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) V – F – F – V – V.  
B) F – V – F – F – F.  
C) F – V – V – F – V.  
D) V – F – V – V – V.  
E) V – F – F – V – F.  
 
 
QUESTÃO 47 – Assinale a alternativa correta 
em relação à Sífilis. 
 
A) A infecção congênita ocorre somente no 

primeiro trimestre da gestação. 
B) No diagnóstico diferencial do cancro primário, 

devem ser consideradas a Hanseníase e as 
Colagenoses. 

C) O único reservatório do Treponema pallidum 
é o homem e a principal forma de contágio é 
a via sexual. 

D) O cancro mole, lesão primária da Sífilis, 
aparece até dois dias após o contágio. 

E) O tratamento de primeira escolha para a 
Neurolues são as quinolonas. 

 
 
QUESTÃO 48 – A respeito dos agentes 
etiológicos associados à Endocardite Infecciosa 
(EI), assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Bactérias dos gêneros Streptococcus e 

Staphylococcus estão associadas a até 80% 
dos casos nos quais a identificação dos 
patógenos pode ser feita. 

B) O S. aureus ainda é o principal agente 
associado à EI em países desenvolvidos. 

C) Bacilos gram-negativos dos grupo HACEK são 
responsáveis por até 20% dos casos. 

D) As endocardites fúngicas estão 
principalmente relacionadas à Candida sp. 

E) O S. aureus está associado a EI em pacientes 
usuários de drogas injetáveis. 

 

QUESTÃO 49 – Sobre a Rubéola, analise as 
seguintes assertivas e assinale V, se verdadeiras 
ou F, se falsas. 
 
(  ) A vacinação é a única forma de prevenir a 

doença em uma população. 
(  ) A vacina está indicada para gestantes após 

o primeiro trimestre da gestação. 
(  ) O período de transmissibilidade da doença 

tem início com o surgimento do exantema. 
(  ) Nos lactentes com Síndrome da Rubéola 

Congênita, o vírus pode ser isolado das 
secreções nasofaríngeas até um ano de 
vida.  

(  ) Não há tratamento específico para essa 
doença. 
 

A ordem correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) V – V – F – F – F.  
B) V – F – F – V – V. 
C) F – V – V – F – V.  
D) F – F – V – V – V.  
E) V – F – F – V – F.  
 
 
QUESTÃO 50 – Assinale a alternativa correta 
em relação à Leishmaniose Tegumentar 
Americana (LTA). 
 
A) A lesão cutânea da LTA surge após um longo 

período febril. 
B) A hepatoesplenomegalia é um achado clínico 

importante nos casos de LTA. 
C) A lesão cutânea é extremamente dolorosa e 

causa destruição ampla da pele. 
D) A doença afeta somente a espécie humana. 
E) O antimoniato de N-metil glucamina é uma 

das drogas de escolha para o tratamento da 
LTA. 

 


