Prezado(a) candidato(a):
Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com
traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.
Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Núcleo comum
QUESTÃO 01
Sobre o nervo laríngeo recorrente, é CORRETO afirmar:
a) À esquerda o nervo contorna a crossa da aorta e retorna à região cervical.
b) As lesões mais comuns ocorrem quando o nervo relaciona-se com a artéria
tireoidiana superior.
c) À direita o nervo contorna o tronco da artéria pulmonar para retornar à
região cervical.
d) Em seu trajeto cervical descendente, acompanha as fibras do nervo
acessório.
QUESTÃO 02
A tireóide lateral aberrante consiste de:
a) Lateralização dos lobos tireoidianos decorrente de alteração na migração
descendente da glândula durante o desenvolvimento embrionário.
b) Ectopia glandular por agenesia do istmo.
c) Bócio colóide multinodular.
d) Metástase ganglionar de tumor tireoidiano.
.
QUESTÃO 03
Em um paciente politraumatizado, sua avaliação inicial deve seguir uma rotina
determinada pelas cinco primeiras letras do alfabeto. Na letra A, incluímos:
a)
b)
c)
d)

A respiração.
A avaliação do aparelho cardiovascular.
As vias aéreas e a coluna cervical.
A avaliação de lesões cutâneas com sangramento.
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QUESTÃO 04
No pós-operatório de tireoidectomia total, a hipocalcemia é indicativa de:
a)
b)
c)
d)

Fome óssea pelo cálcio em pacientes com osteopenia.
Excreção urinária de cálcio induzida por elevação do paratormônio.
Hemodiluição causada pelo mixedema.
Hipofunção transitória ou definitiva das glândulas Paratireóides.

QUESTÃO 05
Em relação às cefaléias, é INCORRETO afirmar:
a) O eletroencefalograma no diagnóstico de doenças que causam cefaléia
pode ser desprezado.
b) A arteriografia é um exame sempre solicitado e necessário nos quadros de
enxaqueca clássica.
c) As radiografias de crânio são raramente úteis, podendo também ser
desprezadas.
d) A punção lombar diagnóstica deve ser efetuada em presença de casos
agudos acompanhados de febre.

QUESTÃO 06
Em relação às febres, é INCORRETO afirmar:
a) É uma elevação da temperatura corporal acima de 37,5º C.
b) É comum que os pacientes febris apresentem dor e sensibilidade à
palpação em áreas de lesões.
c) Em adultos considera-se febre de origem indeterminada como uma afecção
com mais de 6 (seis) semanas.
d) Febre com sudorese noturna ocorre em casos de quadros inflamatórios
crônicos.

QUESTÃO 07
São causas de edema, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Obstruções no nível da circulação linfática.
Lesões inflamatórias diversas.
Doenças com lesões hepáticas parenquimatosas.
Doenças prostáticas com obstrução urinária.
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QUESTÃO 08
Em relação às reações alérgicas graves, é INCORRETO afirmar:
a)
b)
c)
d)

Reações anafilactóides são mediadas por IgE.
A anafilaxia é uma reação aguda e generalizada.
A pele é também afetada, sendo a urticária a manifestação mais freqüente.
Podem ocorrer isquemia miocárdica e arritmias ventriculares.

QUESTÃO 09
CPS, 24 anos, nuligesta, vida sexual ativa com uso irregular de
anticoncepcional oral de ultra-baixa dose, relatando atraso menstrual de 20
dias. Em relação ao diagnóstico de gravidez, neste caso, é CORRETO afirmar:
a) Será possível com dosagem de beta-hCG no soro, que se torna positivo
mesmo antes de a paciente perceber o atraso menstrual.
b) Somente será possível com o auxílio da ultra-sonografia pélvica
transabdominal que identifica o saco gestacional e o embrião precocemente
(3/4 semanas).
c) É preciso esperar 30 dias de atraso menstrual para que o citotrofoblasto
comece a produzir o hCG em quantidades detectáveis.
d) O índice de falso positivo do beta-hCG é alto em pacientes usuárias de
anticoncepcional oral.

QUESTÃO 10
São medicamentos que contra-indicam o aleitamento materno:
a)
b)
c)
d)

Ergotamina, contraceptivos hormonais combinados e propranolol.
Androgênios, sulfonamidas, hipoglicemiantes orais e metronidazol.
Amiodarona, brometos, tetraciclinas e antitireoideanos (exceto propiltiuracil).
Antimetabólitos, esteróides, diuréticose preparações radioativas.
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QUESTÃO 11
Em relação ao uso dos contraceptivos hormonais combinados orais é
CORRETO afirmar que:
a) A propedêutica básica antes de se prescrever um contraceptivo hormonal
deve incluir uma ecografia pélvica, exclusão de trombofilias, citologia
oncótica e perfil lipídico.
b) Estão contra-indicados em casos de distúrbios tromboembólicos,
insuficência hepática, tabagistas acima de 35 anos, suspeita de gravidez,
sangramento genital não-diagnosticado e câncer de mama.
c) Os efeitos colaterais do seu componente estrogênico incluem: aumento do
peso, redução da libido, fadiga, depressão, pele oleosa, hirsutismo, acne e
aumento da incidência de doença inflamatória pélvica.
d) Antibióticos como a rifampicina e griseofulvina tem sua eficácia reduzida
pelos anticoncepcionais orais enquanto anticonvulsivantes e psicotrópicos
têm sua ação potencializada pelos mesmos.
QUESTÃO 12
Em uma mulher cujos ciclos são anovulatórios, qual dos fenômenos abaixo
NÃO está ocorrendo?
a) Recrutamento e seleção do folículo dominante sob ação do hormônio
folículo estimulante.
b) Síntese estrogênica acompanhada de reconstrução e crescimento do
endométrio, principalmente da sua camada funcional.
c) Síntese estrogênica pelo folículo em desenvolvimento e conseqüente
transformação secretora do endométrio.
d) Reinício da meiose do oócito, liberação do 1º corpúsculo polar e
transformação secretora do endométrio.
QUESTÃO 13
São considerações verdadeiras a respeito da asma brônquica, EXCETO.
a) Os achados radiológicos na crise aguda são infiltrado intersticial peribrônquico, hiperinsuflação pulmonar, excepcionalmente atelectasias.
b) O tratamento da asma objetiva-se diminuir ou eliminar fatores
desencadeantes, controlar completamente os sintomas, permitir prática de
esportes e evitar hospitalizações.
c) Antígenos alimentares quase sempre desencadeiam crises.
d) O tratamento inicial da crise deve ser feito primeiramente com
broncodilatador.
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QUESTÃO 14
Sobre a infecção do trato urinário é correto afirmar, EXCETO:
a) O coletor urinário deve ser trocado e a higiene refeita a cada 30 minutos
até a criança urinar.
b) O quadro clínico pode variar desde uma bacteriúria assintomática até um
quadro grave de pielonefrite associada a sepse.
c) A bacteriúria assintomática deve ser necessariamente tratada.
d) Recomenda-se repetir a cultura de urina uma semana após a interrupção
do tratamento.

QUESTÃO 15
São causas de insuficiência cardíaca por sobrecarga de pressão, EXCETO:
a) Estenose aórtica.
b) Comunicação interventricular.
c) Hipertensão pulmonar.
d) Coarctação de aorta.

QUESTÃO 16
Sobre a obesidade é correto afirmar, EXCETO:
a) Os principais fatores de risco são: história familiar, sedentarismo, raça
branca, mãe obesa e nível sócio econômico mais alto.
b) A forma mais correta de avaliar a obesidade é pelo índice de massa
corporal.
c) A obesidade secundária é causada por exemplo pelo hipotireoidismo,
ovário policístico e síndrome de Prader Willi.
d) Uma dieta saudável tem em torno de 30% de calorias sob a forma de
carboidratos complexos ou secundários.
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QUESTÃO 17
Considere os conceitos abaixo, utilizados em Saúde Pública:
I- Caso autócne é aquele de doença que teve origem dentro dos limites
geográficos de referência ou sob investigação.
II- Caso confirmado é aquele de pessoa de quem foi isolado e identificado o
agente etiológico ou de quem foram obtidas outras evidências laboratoriais
da presença do agente etiológico; condicionado às regras estabelecidas
pelo Ministério da Saúde.
III- Caso secundário é o caso de uma doença transmissível, irrelevante para
controle epidemiológico.
IV- Caso-índice de uma determinada doença é o primeiro entre vários de
natureza similar e epidemiologicamente relacionados.
São CORRETAS as afirmativas:
a)
b)
c)
d)

I, II e IV somente.
I, II, III e IV.
I e II somente.
II, III e IV somente.

QUESTÃO 18
Em relação à Dengue Clássica, podemos afirmar, EXCETO:
a) A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e/ou
por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa
sadia.
b) O diagnóstico é clinico e laboratorial nos primeiros casos e em seguida
clínico-epidemiológico.
c) Deve-se estabelecer o diagnóstico diferencial com gripe, rubéola e
sarampo.
d) Como medida de controle, devem-se manter ações continuadas de
inspeções domiciliares, eliminação e tratamento de criadouros, com
atividades de educação em saúde e mobilização social.
QUESTÃO 19
São doenças de notificação compulsória, em todo o território nacional,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Febre reumática.
Sarampo.
Hanseníase.
Poliomielite.
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QUESTÃO 20
O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS - conforme a
Portaria/GM nº 399/06.Os estados/regiões/municípios devem ter as seguintes
prioridades pactuadas, EXCETO:
a) Investimento no sistema hospitalar, aumentando a oferta de leitos
hospitalares e de Unidades de Tratamento Intensivo.
b) Redução da Mortalidade infantil e materna.
c) Controle do câncer de colo de útero e da mama.
d) Fortalecimento da atenção básica.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Alergia e Imunologia

QUESTÃO 21
Qual das frases abaixo melhor define a marcha atópica?
a) Seqüência de doenças alérgicas que obrigatoriamente segue a seguinte
evolução: alergia alimentar, dermatite atópica, rinite e asma.
b) Seqüência de doenças alérgicas que inclui asma, rinite, urticária e dermatite
atópica.
c) Seqüência de progressão de sinais clínicos de dermatite atópica, asma e
rinite, com predominância de alguns sintomas mais do que outros.
d) Seqüência de doenças alérgicas em que a doença inicial vai determinar o
aparecimento de outras patologias alérgicas.

QUESTÃO 22
No lactente sibilante recorrente, prematuro, que recebeu aleitamento materno
por apenas um mês, sem agravo pondero-estatural, qual a principal hipótese
etiológica?
a)
b)
c)
d)

Hiperreatividade brônquica.
Doença do refluxo gastro-esofagiano.
Alergia ao leite de vaca.
Asma brônquica.

QUESTÃO 23
Lactente sibilante que necessita receber corticoterapia inalatória: qual a melhor
droga?
a)
b)
c)
d)

Beclometasona com espaçador.
Budesonida por nebulizador.
Beclometasona por nebulizador.
Budesonida com espaçador.
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QUESTÃO 24
Com relação a Dermatite Atópica, podemos afirmar que:
a) É um importante fator de risco ao desenvolvimento de alergia alimentar.
b) É um importante fator de risco ao desenvolvimento de outras atopias, mas
devemos considerar os níveis de IgE.
c) Seu tratamento pode minimizar a prevalência de asma em crianças
sensibilizadas a alimentos.
d) A utilização de corticosteróides tópicos coíbe o processo inflamatório e
minimiza a chance do desenvolvimento de asma.
QUESTÃO 25
Antagonistas dos leucotrienos pode ser a primeira escolha terapêutica em:
a)
b)
c)
d)

No tratamento de lactentes sibilantes intermitentes.
No tratamento de lactentes sibilantes com desencadeantes virais.
No tratamento de lactentes sibilantes com chiado persistente.
No tratamento de lactentes sibilantes com DRGE.

QUESTÃO 26
Em um paciente com reação anafilática grave caracterizada por urticárias,
edema labial e palpebral, dispnéia, aperto no tórax e dificuldade pra deglutir, a
pressão e o pulso estão normais. Qual das medicações abaixo pode atuar nos
diversos aspectos da reação acima caracterizada e seria a primeira escolha:
a)
b)
c)
d)

corticóide intravenoso.
anti-histamínico intramuscular.
salbutamol em nebulímetro.
adrenalina intramuscular.

QUESTÃO 27
Paciente adulto com episódios recorrentes de angioedema hereditário
acometendo face e pescoço: o tratamento profilático mais recomendado seria
a)
b)
c)
d)

androgênio atenuado ( danazol).
plasma fresco congelado.
concentrado de C1-INH purificado em doses diárias.
Corticosteróides.

10
QUESTÃO 28
Os corticosteróides agem na reversão do remodelamento que ocorre na asma
brônquica do seguinte modo, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

reduzindo o infiltrado celular.
melhorando a morfologia epitelial.
diminuindo a produção de colágeno.
melhorando a reatividade brônquica.

QUESTÃO 29
Na dermatite atópica grave, em relação à corticoterapia sistêmica, assinale a
resposta CORRETA:
a) A via intramuscular apresenta menos efeitos colaterais que a oral.
b) O uso crônico dos corticosteróides sistêmicos reduz a gravidade da doença
em longo prazo.
c) O efeito rebote somente ocorre nos casos que a dose ultrapassa 1
mg/Kg/dia de prednisona.
d) Não há estudos sistematizados que avaliem a eficácia da corticoterapia no
tratamento da dermatite atópica grave.
QUESTÃO 30
Nas alergias, o hemograma pode ser útil para:
a)
b)
c)
d)

Fazer o diagnóstico de alergia alimentar em pacientes com anemia.
Facilitar o diagnóstico em pacientes com eosinofilia acima de 500 cel/mm3.
Avaliar a evolução da doença alérgica monitorando o nível de eosinófilos.
Fazer o diagnóstico avaliando os linfócitos e os leucócitos

QUESTÃO 31
A pesquisa de IgE total pode ser útil para:
a)
b)
c)
d)

Estabelecer a gravidade da dermatite atópica.
Monitorar a evolução dos pacientes com alergia alimentar.
Avaliar a evolução do tratamento da rinite alérgica ou asma brônquica.
Fazer diagnóstico diferencial com parasitoses intestinais.
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QUESTÃO 32
Em relação aos anticorpos monoclonais humanizados, assinale a alternativa
CORRETA:
a) Adalimumabe, Alemtuzumabe, Omalizumabe, Trastuzumabe são anticorpos
humanizados.
b) Devido à humanização do anticorpo, a ação é mais específica .
c) Devido a que apenas 5% do anticorpo monoclonal humanizado ser murínico
as reações graves não devem ocorrer.
d) O Omalizumabe é um anticorpo anti-IgE humanizado e portanto pode ser
usado no tratamento das helmintíases com grande aumento de IgE.
QUESTÃO 33
Em relação a um paciente asmático com suspeita de aparecimento de RGE,
assinale a alternativa CORRETA:
a) RGE é raramente encontrado em asmáticos.
b) RGE pode ser secundário ao uso de altas doses de corticosteróides
inalados.
c) Ainda não está claro se o tratamento do RGE melhora a asma.
d) A RGE pode ser facilmente diagnosticada pela prova terapêutica com os
bloqueadores da bomba de prótons.
QUESTÃO 34
Na asma persistente grave de um adulto, qual dos tratamentos abaixo está
corretamente indicado?
a) Beclometasona inalada na dose de 500mcg/dia associada à agente ß2
agonista de longa duração.
b) Antagonista de receptor de leucotrieno associado à agente ß2 agonista de
longa duração.
c) Corticosteróide inalado em altas doses associado a ß2 agonista de longa
duração.
d) Teofilina de liberação lenta associada a agente ß2 agonista de longa
duração.
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QUESTÃO 35
Em relação à realização de um teste de puntura, assinale a afirmativa
CORRETA:
a) Suspender anti-histamínicos por 24 horas antes do teste.
b) Verificar se o paciente está usando antidepressivos que podem interferir na
reatividade do teste.
c) Suspender corticosteróides pelo menos 7 dias antes do teste.
d) Retardar o teste para 7 dias após término de antibiótico em uso.
QUESTÃO 36
O anticorpo monoclonal Omalizumabe (anti-IgE) está indicado em qual
situação?
a) Asma persistente grave, alérgica, com IgE total de 600 UI/ml.
b) Asma persistente grave e com IgE total acima de 1.600 UI/ml.
c) Asma persistente moderada a grave que não tem parasitose intestinal
associada.
d) Asma persistente grave associada à DPOC.
QUESTÃO 37
Assinale a resposta CORRETA em relação aos linfócitos B circulantes:
a)
b)
c)
d)

representam 30 – 40% do total dos linfócitos circulantes no sangue.
representam 50 – 60% do total dos linfócitos circulantes do sangue.
representam 10 - 20% do total dos linfócitos circulantes no sangue.
representam 70 – 80% do total dos linfócitos circulantes do sangue.

QUESTÃO 38
Paciente com história anterior de alergia a medicamento solicita avaliação e
orientação. Na anamnese, não são detectados sinais de outras alergias. A
melhor conduta a ser tomada é:
a) Ampliar a anamnese e orientar quanto à possível reação adversa a
medicamentos.
b) Avaliar sua sensibilização mediante testes cutâneos de puntura para
medicamentos.
c) Realizar amplo screening de alergia, pois o paciente apresenta
antecedentes familiares de atopia.
d) Orientar o paciente de que nada pode ser feito no momento.
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QUESTÃO 39
Com relação ao teste de contato, é CORRETO afirmar que:
a) A primeira leitura deve ser realizada em 24 horas após o teste e a segunda
leitura após 36 horas do teste.
b) Além de usar a Bateria Padrão Brasileira com 30 substâncias, muitas vezes
é necessário utilizar substâncias trazidas pelo paciente como de uso
comum.
c) Após a retirada do teste, o paciente deve ser orientado para lavar o local
com sabonete anti-séptico.
d) Havendo exposição ao sol durante o tempo de realização do teste, pode-se
dispensar a 2ª leitura.
QUESTÃO 40
Na avaliação diagnóstica de paciente com suspeita de rinite alérgica, qual dos
exames é o mais importante?
a)
b)
c)
d)

Dosagem da IgE total.
Rinomanometria.
Tomografia computadorizada de face.
Dosagem das IgEs específicas.

QUESTÃO 41
Na reação de hipersensibilidade do tipo IV, qual dos seguintes mediadores de
origem linfocitária é o mais importante para recrutamento de células
mononucleares fagocíticas?
a)
b)
c)
d)

IL-4.
IL- 3.
IL-1.
INF-γ.

QUESTÃO 42
Com relação à broncoprovocação específica, podemos afirmar que:
a)
b)
c)
d)

Trata-se de exame factível de ser realizado no consultório em 30 minutos.
Trata-se exame indispensável para diagnóstico de asma.
Trata-se exame indispensável ao diagnóstico de asma ocupacional.
Trata-se de exame importante no monitoramento do tratamento da asma.

14
QUESTÃO 43
Na produção de anticorpos IgE específicos, quais das seguintes células são
importantes para que o organismo se sensibilize contra um antígeno?
a)
b)
c)
d)

linfócito T CD3+ CD4+ com fenótipo Th1.
linfócito T CD3+ CD4+ com fenótipo Th2.
linfócito T CD3+ CD8+ com fenótipo Th2.
linfócito T CD3+ CD8+ com fenótipo Th1.

QUESTÃO 44
Em relação ao teste de provocação oral duplo cego placebo controlado,
podemos afirmar que:
a) É considerado o procedimento indispensável para o diagnóstico de alergia
alimentar.
b) É considerado procedimento dispensável para o diagnóstico de alergia
alimentar quando os testes de puntura já foram positivos para os alimentos
considerados.
c) Os alimentos a serem testados devem ser apresentados na forma liofilizada
a ser diluída na hora do exame.
d) Pacientes com história de anafilaxia não devem ser considerados para o
exame em nenhuma circunstância.

QUESTÃO 45
A ação dos probióticos no tratamento da alergia alimentar decorre
principalmente de:
a)
b)
c)
d)

Indução do estado de anergia.
Aumento de citocinas IL-4, IL-5, Il-10.
Indução de tolerância oral.
Proliferação dos linfócitos B.

QUESTÃO 46
Assinale a afirmação CORRETA em relação ao refluxo gastro-esofagiano:
a) O secundário decorre de dismotilidade devido a distúrbios sistêmicos,
fatores mecânicos, alergias alimentares, etc.
b) O secundário de um modo geral desaparece após os 2 anos de vida.
c) O primário, também conhecido como fisiológico, desaparece após os 4
meses de vida.
d) O secundário raramente se associa a asma brônquica.
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QUESTÃO 47
No Brasil, a prevalência de rinite alérgica no último ano em adolescentes situase entre:
a)
b)
c)
d)

30-40%.
10-15%.
50 -60%.
60-80%.

QUESTÃO 48
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Pacientes que têm asma e rinite têm igual número de exacerbações e
internamentos do que pacientes apenas com asma.
b) A presença de rinite não afeta a probabilidade do individuo vir a ter asma.
c) A presença de rinite alérgica não agrava a asma.
d) Pacientes que têm asma e rinite têm um maior número de exacerbações e
internamentos do que pacientes apenas com asma.

QUESTÃO 49
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Em pacientes com rinite alérgica, deve ser solicitada, de rotina, a radiografia
de seios de face.
b) Em pacientes com rinite alérgica, a presença de espessamento mucoso dos
antros maxilares acima de 1 cm na radiografia dos seios da face é indicativa
da necessidade de tratamento com antibióticos.
c) A rinossinusite crônica é fator de agravamento de asma.
d) A rinite alérgica não é indicativo como fator de agravamento de asma.
QUESTÃO 50
Na evidência de um diagnóstico de rinite vasomotora e não-alérgica, qual dos
seguintes tratamentos médicos é o mais eficaz?
a)
b)
c)
d)

Descongestionantes orais.
Anticolinérgicos tópicos.
Vasoconstrictores tópicos.
Corticóides tópicos.
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QUESTÃO 51
Assinale a alternativa CORRETA:
a) A imunoterapia sublingual, com extrato de boa concentração e por três
anos, é capaz de reduzir o surgimento de asma em pacientes com rinite
alérgica.
b) A imunoterapia sublingual não contribui para reduzir o surgimento de asma
em pacientes com rinite alérgica.
c) Não devemos realizar imunoterapia sublingual em pacientes com rinite
alérgica.
d) A imunoterapia é mandatória em pacientes com rinite alérgica que
apresentam asma.

QUESTÃO 52
Diante de um quadro clínico de paciente com tosse crônica e hiperreatividade
brônquica, assinalada nas provas de função pulmonar, qual dos seguintes
fármacos antihipertensivos pode ser indutor deste quadro:
a)
b)
c)
d)

Furosemida (diurético).
Atenolol (ß bloqueador).
Clonidina (inibidor alfa agonista).
Atensina (bloqueador ganglionar).

QUESTÃO 53
Qual das seguintes provas diagnósticas seria a mais confiável ante a suspeita
de refluxo gastroesofágico em um paciente asmático?
a)
b)
c)
d)

PH-metria.
Manometria.
Endoscopia.
Radiografia com contraste iodado .
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QUESTÃO 54
Segundo o GINA 2008, qual dos tratamentos seguintes é considerado o mais
acertado para um paciente de 12 anos de idade que sofre de crises leves, com
freqüência de 1 vez por semana e sem sintomas noturnos?
a) ß2 inalados de longa duração como tratamento de manutenção para se
evitar as crises.
b) Corticosteróides inalados em baixa dose e ß2 inalados de curta duração de
acordo com a necessidade.
c) ß2 orais de curta duração de acordo com a necessidade e antileucotrienos
como tratamento de manutenção.
d) ß2 inalados de curta duração de acordo com a necessidade.
QUESTÃO 55
Qual dos seguintes grupos terapêuticos tem sido demonstrado padrão ouro de
tratamento na asma brônquica em adolescentes?
a)
b)
c)
d)

Broncodilatadores ß2 inalados de longa duração.
inibidores dos leucotrienos.
Corticosteróides inalados.
Teofilinas de ação prolongada.

QUESTÃO 56
Na asma do lactente, qual dos fatores abaixo é o mais importante
desencadeador de crises?
a)
b)
c)
d)

infecções virais.
alérgenos alimentares.
tabagismo passivo.
alérgenos ambientais.

QUESTÃO 57
Na Síndrome de DiGeorge de imunodeficiência, qual tem sido observado como
o tratamento mais eficaz?
a)
b)
c)
d)

Uso de imunoglobulina intravenosa.
Uso de anti-TNF.
Transplante de timo.
Fator estimulador de crescimento de granulócitos (G-CSF).
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QUESTÃO 58
Em relação ao teste de provocação com metacolina, assinale a resposta
CORRETA:
a) É um teste extremamente específico, porém com sensibilidade apenas
razoável para o diagnóstico de asma.
b) Quanto maior for a PC20, maior o grau de reatividade brônquica.
c) Está indicada em pacientes com suspeita clínica de asma, mas com
espirometria normal.
d) Não é indicado em asmáticos que apresentam rinite alérgica, pois esta
também influi no grau de reatividade brônquica.

QUESTÃO 59
A administração de corticosteróide oral contínuo para asmáticos graves,
preferencialmente, deve seguir à recomendação:
a) Dose única matinal, administrados com leite.
b) Uso de formulações de vida média prolongada com a menor dose capaz de
controlar os sintomas.
c) Uso de formulações de depósito uma vez ao mês.
d) Uso em dias alternados e de formulações de vida média intermediária.

QUESTÃO 60
Em relação aos extratos alergênicos usados nos testes epicutâneos, assinale a
afirmativa CORRETA:
a) Os ideais são preparados a partir de toxinas e carbohidratos.
b) Sua qualidade e vida média depende da padronização do extrato, de sua
preparação e do armazenamento.
c) São preparados a partir de toxinas ou substâncias de pH muito ácido.
d) Depois de preparados são muito estáveis.
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QUESTÃO 61
Menino de 13 anos é internado com septicemia. A tentativa de usar penicilina
endovenosa é impedida pela informação da mãe de que o mesmo apresentara
reação anafilática aos 4 anos ao receber aplicação de penicilina intramuscular
para tratar de amigdalite. Qual das alternativas abaixo é a mais adequada em
relação ao caso?
a) O teste com penicilina G está relacionado às reações anafiláticas
b) O paciente pode receber penicilina porque a reação ocorreu há mais de 5
anos.
c) O teste cutâneo negativo exclui a possibilidade de reação anafilática.
d) O paciente deve ser submetido ao teste com PPL a fim de prevenir reação
anafilática.
QUESTÃO 62
Selecione a citocina que não é produzida por células T regulatórias:
a) IL-10.
b) Interferon- y.
c) IL-8
d) TGF-ß.
QUESTÃO 63
Em uma criança com menos de 5 anos e com asma leve intermitente qual seria
a terapia a se instituir?
a) corticóide inalado em uso contínuo.
b) corticóide inalado de acordo com as crises.
c) agonista adrenérgico de longa duração associado ao corticóide inalado e em
uso prolongado.
d) agonista adrenérgico inalado de acordo com as crises.

QUESTÃO 64
O componente do sistema do complemento que se encontra reduzido na
maioria dos casos de angioedema hereditário, e cuja dosagem é considerada o
exame de triagem desta condição é:
a) C3a.
b) C4.
c) C5a.
d) C2.
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QUESTÃO 65
Assinale a resposta CORRETA:
a) O eczema de estase é uma doença crônica das pernas causadas pela
estase venosa na qual, inicialmente surgem edema e dermatite ocre e,
posteriormente, ocorre eczema secretante, que pela coçadura torna-se
liquenificado.
b) O eczema desidrótico é uma erupção aguda e recorrente que acomete as
palmas, plantas e, principalmente o tórax, caracterizando-se por lesões
vesiculosas, isoladas ou confluentes.
c) Liquenificação é uma atrofia da pele, com sulcos, descamação seca e, às
vezes, escoriações. Caracteriza-se por 2 elementos fundamentais, prurido
intenso e hiperplasia da epiderme.
d) O eczema atópico infantil se caracteriza por lesões eczematosas
acometendo principalmente as superfícies extensoras.
QUESTÃO 66
Em um episódio de urticária aguda, qual dos órgãos internos poderá estar mais
freqüentemente afetado?
a) trato respiratório superior.
b) gênito-urinário.
c) fígado.
d) trato respiratório inferior.
QUESTÃO 67
Qual é o fármaco de eleição para se tratar uma crise de urticária aguda por
medicamento:
a) corticóide tópico.
b) corticóide oral.
c) anti-histamínico oral .
d) anti-histamínico tópico.
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QUESTÃO 68
Assinale a afirmação INCORRETA em relação à asma brônquica em gestante:
a) A asma pode piorar durante a gestação.
b) a asma pode melhorar durante a gestação.
c) A asma vai se estabilizar durante toda a gestação.
d) O risco de sofrer conseqüências adversas por medicação antiasmática é
menor do que o produzido por sofrer crises de asma mal controlada.

QUESTÃO 69
Para um paciente portador de asma por exercício e que pratica esportes
ocasionalmente, qual seria o medicamento de escolha?
a) corticóide inalado em tratamento prolongado.
b) aminofilina antes do exercício.
c) salbutamol inalado antes do exercício
d) brometo de ipatrópio antes do exercício.
QUESTÃO 70
Na dermatite atópica relacionada a IgE, qual seria o tratamento medicamentoso
inicial de escolha?
a) Anti-histamínico oral de uso prolongado.
b) Corticóide tópico de uso prolongado.
c) Corticóide de depósito.
d) Inibidores da calcineurina tópico até o controle das lesões.
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