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1) Assinale a opção INCORRETA, em relação aos tumores primários

do sistema nervoso central (SNC).

(A) As metástases cerebrais e vertebrais de cânceres sistê-

micos são mais prevalentes que os tumores primários do

SNC.

(B) Os meningiomas representam 50-60% dos tumores cerebrais

primários.

(C) Os tumores cerebrais primários tipicamente não produzem

anormalidades sorológicas, tais como aumento na veloci-

dade de hemossedimentação ou antígenos tumorais especí-

ficos associados a cânceres sistêmicos.

(D) Os tumores com características histológicas astrocíti-

cas são as neoplasias intracranianas primárias mais

comuns.

(E) Os glicocorticoides diminuem o volume do edema que cir-

cunda os tumores cerebrais, melhorando, assim, a função

neurológica.

2) Paciente que apresenta quadro de vômitos prolongados ou ele-

vada drenagem de líquido gástrico desenvolve um distúrbio

ácido-base clássico de

(A) alcalose metabólica hipocalêmica-hipoclorêmica.

(B) alcalose metabólica hipocalêmica-hiperclorêmica.

(C) acidose metabólica hiponatrêmica.

(D) alcalose respiratória e metabólica.

(E) acidose metabólica e respiratória.
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3) Uma cardiotocografia anteparto é considerada com padrão pa-

tológico ou terminal quando apresenta:

(A) Ausência de desacelerações, mesmo após estímulo fetal,

frequência cardíaca fetal entre 120 e 160 batimentos por

minuto, acelerações transitórias de amplitude acima de

15 batimentos por minuto, por no mínimo 15 segundos, e

variabilidade da frequência cardíaca basal maior que 10

batimentos por minuto.

(B) Ausência de acelerações, mesmo após estímulo fetal,

taquicardia, desacelerações graves e variabilidade da

frequência cardíaca basal maior que 10 batimentos por

minuto.

(C) Ausência de acelerações, mesmo após estímulo fetal,

frequência cardíaca fetal basal inferior a 120 batimen-

tos por minuto, desacelerações e variabilidade da linha

de base ausente ou reduzida (oscilações longas abaixo

de 5 batimentos por minuto).

(D) Ausência de desacelerações, mesmo após estímulo fetal,

freqüência cardíaca basal inferior a 120 batimentos por

minuto, acelerações após movimentação fetal espontânea

e variabilidade da linha de base ausente.

(E) Ausência de acelerações, mesmo após estímulo fetal, li-

nha de base taquicárdica, desacelerações graves e varia-

bilidade da linha de base ausente.

4) As principais indicações da biópsia da vulva são:

(A) prurido vulvar e ulcerações agudas .

(B) ulcerações agudas e vegetações múltiplas.

(C) vegetações múltiplas e abscessos recidivantes.

(D) abscessos recidivantes e lesões discrômicas.

(E) lesões discrômicas e prurido vulvar.
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5) Em relação à osteomielite, é correto afirmar que:

(A) o envolvimento ósseo por disseminação contígua, a partir

de uma úlcera crônica sobreposta no pé isquêmico ou neu-

ropático, ocorre tipicamente em pacientes com diabetes

de longa data ou outra doença neuropática ou vascular e

envolve geralmente a coluna vertebral.

(B) a osteomielite, após trauma ou cirurgia óssea, está ge-

ralmente associada à febre persistente ou recorrente e

aumento de dor no sítio cirúrgico, mas não costuma haver

drenagem prolongada da ferida nem deiscência.

(C) a osteomielite aguda e a crônica são curáveis com tera-

pia antimicrobiana e debridamento cirúrgico, quando ne-

cessário. Antibióticos devem ser administrados por via

parenteral e a terapia oral nunca é efetiva.

(D) infecção ou instrumentação do trato urinário; infecção

cutânea; e infecção respiratória não podem ser conside-

radas exemplos de condições clínicas que predispõem ao

desenvolvimento de infecção hematogênica.

(E) o Staphylococcus aureus causa aproximadamente 60% das

infecções hematogênicas introduzidas e é o agente prin-

cipal quando a sepse óssea se dissemina por contiguida-

de. O S. epidermides tornou-se um patógeno principal em

infecções ósseas associadas a próteses, como implantes

articulares e aparelhos para fixação de fraturas, e é

responsável por 30% desses casos.

6) A vasculite necrosante sistêmica, que afeta os tratos respi-

ratórios superior e inferior e é quase que invariavelmente

precedida de manifestações alérgicas, é denominada

(A) Esclerose tuberosa.

(B) Asbestose.

(C) Síndrome de CHURG STRAUSS.

(D) Beriliose.

(E) Síndrome de MARFAN.
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7) Recém-nascidos de mulheres infectadas pelo HIV devem receber
quimioprofilaxia com droga antirretroviral, mesmo que suas
mães não tenham recebido antirretrovirais durante a gestação

e/ou parto. A quimioprofilaxia que deverá ser administrada

nos recém-nascidos é a solução oral de

(A) Nelfinavir, iniciando após 12 horas de vida.

(B) Nelfinavir, iniciando, de preferência, imediatamente

após o nascimento (nas primeiras 4 a 6 horas de vida).

(C) Lamivudina (3TC) , iniciando nas primeiras 24 horas de

vida.

(D) Zidovudina (AZT) , iniciando após 48 horas de vida.

(E) Zidovudina (AZT) , iniciando, de preferência, imediata-

mente após o nascimento (nas 2 primeiras horas de vida)

ou nas primeiras 8 horas de vida.

8) A angiogênese está dentro de que fase da cicatrização de

feridas?

(A) Inflamatória.

(B) Proliferativa.
(C) Maturacional.

(D) Remodelação.

(E) Reativa.

9) As convulsões no período neonatal podem ser secundárias a

uma doença sistêmica ou a uma doença primária do Sistema

Nervoso Central. Dentre os distúrbios metabólicos, a causa

mais frequente de convulsão no recém-nascido é a

(A) hipocalcemia.

(B) hipopotassemia.

(C) hipercalcemia.

(D) hipoglicemia.

(E) hipernatremia.
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10) Um paciente masculino, 54 anos, com histórico de mal-estar,

astenia crônica, e hipotensão postural de longa data, foi

atendido na emergência com quadro de náuseas e dor abdominal

difusa de forte intensidade iniciado há cerca de 48 horas.

Há cerca de uma semana este paciente havia procurado o ser-

viço de pronto atendimento com mal-estar, sudorese e palpi-

tações, sendo diagnosticada hipoglicemia. Foi medicado com

glicose hipertônica venosa e posteriormente liberado para

acompanhamento ambulatorial .
Ao exame físico foi observado hiperpigmentação nos sulcos

das mãos, PA=100x60 mmHg, em decúbito dorsal, e PA=80x50

mmHg, em posição ortostática. Foram realizados exames labo-

ratoriais de urgência que evidenciaram: glicose=50 mg/ dL;

ureia=30 mg/dL; creatinina= 1,10 mg/dL; sódio= 130 mmol/L; e
potássio= 6,0 mmol/L.

O Hemograma evidenciou anemia normocítica e a rotina radio-

lógica descartou a possibilidade de abdome agudo.

Qual a hipótese diagnóstica mais provável para esse
paciente?

(A) Síndrome de Cushing.

(B) Doença de Addison.

(C) Insuficiência adrenal secundária.

(D) Hiperaldosteronismo primário.

(E) Diabetes mellitus.

11) A presença dos nódulos de Heberden e Bouchard, ao se exami-

nar, respectivamente, as articulações interfalangeanas dis-

tais e proximais de uma mulher de 50 anos de idade, sugere o

diagnóstico de:

(A) Artrite reumatoide.
(B) Artrite psoriásica.

(C) Osteoartrite (osteoartrose) .

(D) Artropatia do lúpus eritematoso sistêmico.

(E) Artrite gotosa aguda.

12) Perda do sentido do paladar nos dois terços anteriores da

língua, associada à dor e ao aparecimento de vesículas no

canal auditivo externo, e paralisia facial ipsolateral é

observada na Síndrome de

(A) HAMMAN RICH.

(B) TROUSSEAU.

(C) ALPORT.

(D) BARLOW.

(E) RAMSEY HUNT .
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13) Paciente do sexo feminino, 27 anos, com queixa de astenia,

constipação intestinal, irregularidade menstrual, intolerân-

cia ao frio e pele seca, apresenta, laboratorialmente,

TSH = 20,000µUI/mL (elevado) e T4 livre = 0,50ng/dL (baixo).

Assinale opção qua apresenta corretamente o diagnóstico mais

provável e seu respectivo tratamento.

(A) Hipotireoidismo primário; e iniciar levotiroxina.

(B) Hipoparatireoidismo; e iniciar reposição de cálcio.

(C) Hipertireoidismo; e iniciar metimazol.

(D) Hipotireoidismo secundário; e iniciar metimazol.

(E) Hipertireoidismo; e iniciar levotiroxina.

14) Os distúrbios da fase esofagiana da deglutição resultam de

anormalidades na ação da bomba propulsora do corpo do esôfa-

go ou do relaxamento do esfíncter esofagiano superior. A de-

formidade em "Saca rolha", evidenciada no esofagograma, é

encontrada

GA) na acalasia.

(B) no espasmo esofagiano difuso.

(C) no esôfago em quebra nozes.

(D) no esfíncter esofagiano inferior hipertensivo.

(E) nos distúrbios motores esofagianos inespecíficos.

15) Assinale a opção que apresenta a causa mais comum de Hiper-

tensão Arterial secundária.

(A) Hipertireoidismo.

(B) Feocromocitoma.
(C) Síndrome de LIDDLE .
(D) Coarctação da aorta.

(E) Insuficiência renal crônica.

16) Um galope de quarta bulha (B4) corresponde

(A) ao fechamento da valva aórtica.

(B) à distensibilidade reduzida do ventrículo esquerdo du-

rante a diástole.

(C) ao enchimento rápido no início da diástole.

(D) ao fechamento da valva tricúspide.

(E) ao fechamento da valva mitral.
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17) Assinale a opção que apresenta um sinal e ou sintoma inicial

mais frequente do Carcinoma Pancreático.

(A) Vesícula biliar palpável.

(B) Perda ponderal .

(C) Hemorragia digestiva.

(D) Intolerância à glicose.

(E) Esplenomegalia.

18) Um paciente que apresenta uma doença sistêmica grave que li-

mita atividades, mas não o deixa incapacitado, deverá operar

eletivamente uma Hérnia inguinal. Qual seria a classificação

ASA (Sociedade Americana de Anestesistas) para este pacien-

te?

(A) I

(B) II

(C) III

(D) IV

(E) V

19) De acordo com a classificação de Hinchey para Diverticulite

aguda, um paciente que apresenta uma Diverticulite com

peritonite generalizada purulenta estará em qual estágio da

doença?

(A) I

(B) II

(C) III

(D) IV

(E) V

20) Em relação ao carcinoma de células renais (hipernefroma),

assinale a opção correta.

(A) Hematúria, massa abdominal e dor lombar não são caracte-

rísticas do hipernefroma.

(B) Mais de 95% dos pacientes com carcinoma de células re-

nais se apresentam com metástases a distância ao

diagnóstico.

(C) Diferente dos outros tumores renais, os pacientes com

hipernefroma não desenvolvem síndromes paraneoplásicas.

(D) Praticamente todos os carcinomas de células renais tem

origem no epitélio tubular renal e respondem por cerca

de 80% de todas as neoplasias renais primárias.

(E) Suas metástases a distância são mais frequentes para as

gônadas.
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21) As dimensões da vagina podem estar reduzidas nas agenesias

parciais ou totais e nas seguintes condições:

(A) atresia; colpectomias parciais; estenose pós perineo-

plastia; e estenose por radioterapia ou colpite química.

(B) atresia; traquelectomias; estenose pós perineoplastia; e

estenose por radioterapia ou colpite química.

(C) hipertrofias clitorianas e de linfas; colpectomias par-

ciais; estenose pós perineoplastia; e estenose por

radioterapia ou colpite química.

(D) atresia; colpectomias parciais; estenose pós perineo-

plastia com técnica adequada; e estenose por quimiotera-

pia ou desuso.

(E) atresia; colpectomias parciais; estenose pós perineo-

plastia com técnica adequada e estenose pós-menopausa em

paciente em uso de terapia de reposição hormonal (TRH).

22) Em relação a um paciente que apresente HBsAg negativo, anti

HBs positivo, anti HBC IgM e IgG negativos, HBeAg negativo e

anti HCV negativo, é correto afirmar que este paciente

(A) tem hepatite B em atividade.

(B) foi vacinado para hepatite B.

(C) tem hepatite B e o vírus não está em replicação.

(D) foi vacinado para hepatite C.

(E) teve hepatite B e ficou curado.

23) Os tipos mais frequentes de câncer em criança são as leuce-

mias, os tumores do Sistema Nervoso Central e os linfomas.

Dentre as leucemias, a mais frequente na faixa etária pediá-

trica é a Leucemia

(A) Mieloide Aguda.

(B) Mieloide Crônica.

(C) Linfoide Aguda.

(D) Linfoide Crônica.

(E) Bifenotípica.

24) São indicações de hemodiálise, EXCETO:

(A) síndrome urêmica.

(B) hipervolemia grave .

(C) acidose metabólica grave (pH< 7,10) refratária ou recor-

rente.

(D) hipercalemia > 6, 5 mEq/ L refratária e recorrente.

(E) hiperglicemia > 450 mg/dL.
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25) Aproximadamente 60% das fístulas pancreáticas fecham espon-

taneamente. Pode-se caracterizar uma fístula de baixo débito

quando o volume drenado for inferior a

(A) 15 ml/dia.
(B) 75 ml/dia.

(C) 150 ml/dia.
(D) 225 ml/dia.

(E) 500 ml/dia.

26) De acordo com o Calendário de Vacinação da Criança, do

Ministério da Saúde, um lactente de 3 meses deve ter rece-

bido, até esta idade, as seguintes vacinas:

(A) 2 doses . de Hepatite B; e 1 dose de BCG intradérmico, 1

de Tetravalente (DPT+Hib), 1 de Vacina Oral contra a
Poliomielite e 1 de Vacina oral de Rotavírus Humano.

(B) 2 doses de BCG intradérmico e 2 de Hepatite B; e 1 dose

de Tetravalente (DPT+Hib) e 1 de Vacina Oral contra a

Poliomielite.

(C) 1 dose de BCG intradérmico e 1 de Hepatite B; e 2 doses
de Tetravalente (DPT+Hib), 2 de Vacina Oral contra a

Poliomielite e 2 de Vacina oral de Rotavírus Humano.

(D) 1 dose de BCG intradérmico; e 2 doses de Hepatite B, 2

de Tetravalente (DPT+Hib) e 2 de Vacina Oral de Rotaví-

rus Humano.

(E) 2 doses de BCG intradérmico, 2 de Hepatite B e 2 de Te-

travalente (DPT+Hib).

27) Em relação aos distúrbios da coagulação nas doenças hepáti-

cas, é correto afirmar que:

(A) os pacientes com doença hepatocelular conseguem armaze-

nar vitamina K de maneira ideal.

(B) os defeitos da coagulação na insuficiência hepática

avançada são geralmente fáceis de distinguir daqueles da

coagulação intravascular disseminada (CIVD).

(C) o grau de prolongamento do tempo de protrombina (TAP)

prediz o risco de sangramento.
(D) a disfunção hepática é raramente acompanhada de defeito

hemostático.

(E) a terapia de reposição mais segura para um paciente com

disfunção hepática é a albumina humana, já que fornece

todos os fatores da coagulação conhecidos.
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28) Um paciente, vítima de colisão de alto impacto em decorrên-

cia de um acidente automobilístico, deu entrada na emergên-

cia do Hospital Naval Marcílio Dias, trazido pelo Grupamento

de Salvamento de Emergência(GSE), tendo sido encontrado pre-

so nas ferragens. Ao exame físico, na admissão, apresentava

múltiplas escoriações no tórax e abdome, principalmente do

lado esquerdo, agitação psicomotora, palidez cutâneo-mucosa,

pulsos finos, PA sistólica de 90 mmHg e pulso de 120 bpm. O

abdome encontrava-se doloroso à palpação superficial e pro-

funda em hipocôndrio esquerdo com irritação peritoneal. Na

exposição do paciente, não foram observadas fraturas e ou-

tras lesões que justificassem sua hipovolemia. Atualmente,

em relação ao manejo deste paciente, é correto afirmar que:

(A) a indicação cirúrgica deverá ser imediata, pois o paci-

ente encontra-se instável hemodinamicamente.

(B) como existe a suspeita de lesão esplênica, o primeiro

passo é estadiar a lesão realizando uma Tomografia Com-

putadorizada, e, se apresentar lesão grau III e IV, a

indicação cirúrgica se fará necessária, mesmo se pacien-

te estiver hemodinamicamente estável.

(C) a lavagem peritoneal diagnóstica é o procedimento

diagnóstico-padrão para a avaliação dos traumas abdomi-

nais fechados, sendo um exame excessivamente sensível.

(D) a indicação cirúrgica será necessária somente quando o

USG evidenciar perda sanguínea intra-abdominal e se o

paciente mantiver PA menor que 90 mmHg ou uma frequência

cardíaca superior a 120 mmHg, após reposição volêmica de

1 a 2 litros de cristaloides.

(E) se o paciente apresentar lesão grau I ou II de baço na

TC, o tratamento será conservador independente do estado

hemodinâmico deste paciente.
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29) Em relação ao diagnóstico do Diabetes Mellitus (DM) , é cor-

reto afirmar que:

(A) pode ser realizado na presença dos sintomas clássicos de

poliúria, polidipsia e perda inexplicada de peso. Nesses

casos, a obtenção de níveis plasmáticos de glicose de

200 mg/dL ou mais, numa determinação aleatória, é sufi-

ciente para estabelecer o diagnóstico.

(B) a realização do teste de tolerância oral à glicose é

sempre mandatória para o diagnóstico do DM.

(C) o diagnóstico do DM é prontamente estabelecido se o ní-

vel plasmático de glicose, após um período de jejum de 8

horas, for de 126 mg/ dL ou mais em uma única ocasião.

(D) testes urinários podem ser utilizados isoladamente para

estabelecer o diagnóstico do DM.

(E) o teste de tolerância oral à glicose é considerado o

meio mais preciso de diagnóstico do DM, pois não sofre

influência de medicações ou situações de estresse.

30) A peritonite primária ou espontânea pode ocorrer sob a forma

de infecção bacteriana aguda, sem uma fonte intra-abdominal

óbvia de contaminação. Na criança, qual o germe mais comum

causador desta patologia?

(A) E. coli.

(B) Klebsiella.

(C) Stafilococos aureus.

(D) Proteus .
(E) Pneumococos.

31) Assinale a opção que apresenta indicações de imunoprofilaxia

anti D, durante a gestação, em pacientes Rh negativo não

sensibilizadas.

(A) Morte fetal intrauterina; biópsia mamária; e descolamen-

to prematuro de placenta.

(B) Redução embrionária; biópsia de vilo corial; e marido Rh

negativo.

(C) Interrupção voluntária da gravidez; placenta prévia; e

brucelose

(D) Versão uterina; circlagem do colo do útero; e mola

hidatiforme.
(E) Sorologia anti-HIV positiva; trauma abdominal; e

aminiocentese.
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32) Na infância, quais são os agentes de maior prevalência na

Otite Média bacteriana?

(A) Streptococcus pneumoniae; Haemophilus influenzae; e

Moraxella catarrhalis.

(B) Staphylococcus aureus; Mycoplasma pneumoniae; e Strepto-

coccus pyogenes.

(C) Haemophilus influenzae; Streptococcus pyogenes; e Stre-

ptococcus pneumoniae .
(D) Staphylococcus aureus; Mycoplasma pneumoniae; e Moraxe-

lla catarrhalis.

(E) Streptococcus pneumoniae; Streptococcus pyogenes; e My-

coplasma pneumoniae.

33) O corpo e a cauda do pâncreas são irrigadas, principalmente,

por ramos

(A) da artéria esplênica.

(B) da artéria gástrica esquerda, com origem no tronco

celíaco.

(C) do tronco celíaco (hepático e gastroduodenal) .
(D) da artéria pancreaticoduodenais inferiores.

(E) da artéria gastroduodenal .
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34) Mulher de 30 anos, vida sexual ativa com parceiro fixo e

único, sem uso regular de condom, refere DUM (data da última

menstruação) há 15 dias, procura consulta ginecológica por

ter apresentado úlcera genital indolor, que notou há aproxi-

madamente 7 dias, mas que no momento não existe mais. Nega

ter usado recentemente qualquer medicação. Nega cirurgias,

patologias ginecológicas ou doença sexualmente transmissível

pregressa.

Ao exame ginecológico, o médico não evidenciou nenhuma anor-

malidade e solicitou exames para investigação diagnóstica.

A conduta terapêutica correta, de acordo com o quadro clíni-

co descrito e o resultado dos exames solicitados para auxi-

liar no diagnóstico, será:

(A) VDRL não reagente e FTA-Abs não reagentes, prescrição de

Azitromicina lg para o casal, uso de preservativo e
acompanhamento mensal do casal após o tratamento.

(B) VDRL reagente e FTA-Abs reagentes, conduta expectante,

iniciando tratamento com antibioticoterapia somente caso
haja recidiva da lesão.

(C) VDRL reagente e FTA-Abs reagentes, Penicilina G Benzati-

na 2,4 milhões UI por via intramuscular profunda, uma

vez por semana, durante 3 semanas, e acompanhamento men-

sal com VDRL.

(D) VDRL não reagente e FTA-Abs reagente, prescrição de

Azitromicina lg para o casal, uso de preservativo e
acompanhamento mensal do casal após o tratamento.

(E) VDRL não reagente e FTA-Abs não reagentes, conduta ex-

pectante e acompanhamento mensal com VDRL durante 6 me-

ses.

35) A forma ictérica com comprometimento hepatorrenal, chamada

de Síndrome de Weil, é a forma mais grave de

(A) Leishmaniose.
(B) Malária.

(C) Leptospirose .
(D) Dengue .

(E) Filariose linfática.
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36) Assinale a opção qua apresenta uma causa de Insuficiência

Renal Aguda intrarrena1(intrínseca).

(A) Glomerulonefrite.

(B) Hipertrofia prostática.

(C) Litíase ureteral.

(D) Fibrose retroperitoneal.

(E) Insuficiência cardíaca congestiva.

37) São sintomas agudos ou a curto prazo da mulher pós-menopau-

sa: ondas de calor;

(A) vertigem; nervosismo; parestesias; falta de concentra-

ção; e depressão.

(B) vertigem; estabilidade emocional; vagina seca; e insô-

nia.

(C) sudorese; insônia; rinorréia; sudorese; e sialorreia.

(D) prurido vulvar; sudorese; depressão; rinorreia; e aumen-tc

de peso.

(E) depressão; vertigem; palpitações; aumento de peso; e

sialorreia.

38) A maioria das crianças com Pneumonia adquirida na comunidade

pode ser tratada ambulatorialmente. Em algumas situações há,

no entanto, a necessidade de tratamento hospitalar, EXCETO

em casos de

(A) presença de tiragem subcostal.

(B) sonolência excessiva.

(C) sinais de hipoxemia.

(D) desnutrição grave.

(E) febre alta.

39) Dentre os critérios de Duke modificados para o diagnóstico

de Endocardite Infecciosa na criança, assinale a opção que

apresenta os critérios maiores.

(A) Ecocardiograma positivo para endocardite infecciosa; e

glomerulonefrite.

(B) Nódulos de Osler; e condição cardíaca predisponente.

(C) Hemoculturas positivas com microrganismos compatíveis

para endocardite infecciosa; e ecocardiograma positivo

para endocardite infecciosa.

(D) Fator reumatoide; e glomerulonefrite.

(E) Hemoculturas positivas com microrganismos compatíveis

para endocardite infecciosa; e fator reumatoide.
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40) O aleitamento materno é contraindicado nas seguintes doenças

maternas:

(A) HIV; Sarampo; e Hepatite B.

(B) HIV; HTLV-1; e HTLV-2 .
(C) HTLV-1; HTLV-2; e Citomegalovírus.

(D) Hepatite B; Citomegalovírus; e HIV.

(E) Sarampo; HTLV-1; e Hepatite B.

41) A osteomielite tuberculosa envolve tipicamente

(A) os joelhos.

(B) as articulações metacarpo falangeanas.

(C) a coluna torácica e lombar .
(D) o quadril.

(E) os tornozelos.

42) São formas clínicas de abortamento, EXCETO aquele denominado

(A) inevitável.
(B) retido.

(C) infectado.
(D) habitual.
(E) tardio.

43) O uso de AZT (Zidovudina) em gestantes contaminadas pelo HIV

(Vírus da Imunodeficiência Humana) tem reduzido significati-

vamente o risco de transmissão congênita (vertical). Consi-

derando-se esta afirmativa, em que período da gestação/puer-

pério deverá se preconizar o uso de tal medicação?

(A) Durante toda a gestação.

(B) A partir da 14° semana de gestação até o seu final.

(C) Do diagnóstico da gestação até a 36° semana de gestação.

(D) A partir da 14° semana de gestação até o término do pe-

ríodo de amamentação.
(E) Da suspeita de gestação até o final da mesma.
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44) Para se firmar o diagnóstico de Doença Inflamatória Pélvica

(DIP) é necessário que estejam presentes:

(A) história de dor no baixo ventre e sensibilidade no baixo

ventre; mobilização cervical dolorosa; e sensibilidade

nos anexos, sem história de febre.

(B) história de dor no baixo ventre; ausência de dor à mobi-

lização do colo e sem dor à palpação anexial; e com fe-

bre maior ou igual a 38° C.

(C) história de dor em hipocôndrio direito; sem dor em baixo

ventre; ausência de dor à mobilização do colo; massa
anexial detectada pelo ultrassom; e evidência de Clamí-

dia ou Gonococo na endocérvice.

(D) história de dor no baixo ventre e sensibilidade no baixo

ventre; mobilização cervical dolorosa; sensibilidade nos

anexos; e febre maior ou igual a 38°C.

(E) história de dor em hipocôndrio direito; sensibilidade no

baixo ventre; ausencia de dor à mobilização do colo;

sensibilidade nos anexos; e massa anexial detectada pelo

ultrassom.

45) Um paciente de 30 anos foi vítima de queimaduras de segundo

grau no pescoço, face anterior do tronco, braço direito e

mão direita, e queimaduras de terceiro grau na nádega direi-

ta e coxa direita. Após desbridamento das feridas, na

ocasião da internação, a estimativa de área queimada total

foi de

(A) 20%

(B) 33, 5%

(C) 40%

(D) 43, 5%

(E) 50%
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46) Em relação aos fatores prognósticos do Câncer de Mama, é

correto afirmar que:

I - o número de linfonodos comprometidos é o fator mais im-

portante, independente de prognóstico.

II - a sobrevida e o intervalo livre de doença são maiores

nos tumores indiferenciados.

III- o carcinoma inflamatório é o de pior prognóstico.

IV - a concentração de receptores hormonais na metástase é

menor do que no tumor primário.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas a afirmativa I é verdadeira.

(B) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

(C) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.

(D) Apenas a afirmativa II é verdadeira.

(E) Apenas a afirmativa IV é verdadeira.

47) Em relação à Insuficiência Cardíaca (IC), é correto afirmar

que

(A) elementos do sistema renina-angiotensina-aldosterona são

ativados em um momento relativamente tardio na IC.

(B) a tireotoxicose é exemplo de IC de baixo débito.

(C) os níveis circulantes de muitas citocinas pró-inflamató-

rias, inclusive do fator de necrose tumoral alfa, inter-

leucina 1-b e interleucina-6, estão diminuídos em paci-

entes com IC relativamente grave.

(D) uma terceira bulha cardíaca apical (B3) constitui um

forte indicador de disfunção ventricular esquerda signi-

ficativa.

(E) a digoxina é um medicamento que comprovadamente tem

efeito importante em minimizar a progressão da doença.
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48) Em relação à leptospirose, é correto afirmar que:

(A) classicamente é uma doença monofásica, apresentando ape-

nas a fase autoimune.

(B) durante a gestação não está associada a aborto espontâ-

neo, e crianças nascidas com leptospirose adquirida con-

gênita apresentam anomalias.

(C) os sintomas se desenvolvem entre 7 a 12 dias, após a ex-

posição à leptospira, e a maioria dos pacientes apresen-

ta um início abrupto de doença anictérica autolimitada

durante 4 a 7 dias.

(D) mais de 90% dos pacientes apresentarão icterícia, hemor-

ragia, insuficiência renal e/ou disfunção neurológica.

(E) a forma ictérica grave pode ser chamada de doença de

Weil ou doença interrogans.

49) Qual a hipótese diagnóstica mais provável para um paciente

masculino, 60 anos, com quadro clínico de dores ósseas, fra-

tura patológica, anemia, hipercalcemia e insuficiência

renal?

(A) Tuberculose óssea .
(B) Espondilite anquilosante.

(C) Osteoporose avançada.

(D) Mieloma múltiplo.

(E) Anemia hemolítica.

50) Uma criança de 7 anos de idade, do sexo masculino, apresenta

edema, hipertensão arterial e hematúria, quadro compatível

com Glomerulonefrite Difusa Aguda. Durante investigação

diagnóstica deste paciente, pode-se esperar os seguintes

achados laboratoriais, EXCETO:

(A) proteindria.

(B) dosagem do complemento (C3) baixa.

(C) análise do sedimento urinário com cilindros hemáticos e

granulosos.

(D) redução dos níveis séricos de uréia e creatinina.

(E) ASLO elevado.
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