
 
SELEÇÃO PARA COOPERAÇÃO DE MÉDICOS 

Edital n. 01/2009 

PNEUMOLOGIA 
Código 136 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO. 
Elas fazem parte da sua prova. 

Este caderno contém as questões de Cirurgia Geral, Clínica Médica, 
Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e Saúde Pública e Conhecimentos Específicos. 

Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no final deste caderno. 
 

Ao receber a Folha de Respostas: 

 confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 
                                           A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 

                                           CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA. 
 

No período estabelecido para a realização da prova, está incluído o tempo necessário à transcrição 
das respostas do rascunho para a Folha de Respostas. 

 

ATENÇÃO: Conforme estabelecido no Edital n. 01/2009-UNIMED-BH, ―Será proibido, […] fazer uso 
ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, pagers, beep […] ou qualquer 
outro equipamento eletrônico. O uso […] determinarão a exclusão do candidato do processo 
seletivo […].‖ (Item 7.20) 

Nos termos do subitem 7.27 do Edital n. 01/2009-UNIMED-BH, ao terminar as provas ou findo o 
prazo limite para sua realização, o candidato deverá entregar ao aplicador de sala o caderno de 
questões da prova objetiva e a folha de respostas da prova objetiva devidamente preenchida e 
assinada. 

DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: CINCO HORAS 
 

 
 

Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra 
correspondente à resposta solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta 
não será computada se houver marcação de mais de uma 
alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas. 
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A T E N Ç Ã O 
 
 

Sr.(a) Candidato(a). 
 
 

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 70 (setenta) questões objetivas  cada 

uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim 

distribuídas: 4 (quatro) questões de Cirurgia Geral, 4 

(quatro) questões de Clínica Médica, 4 (quatro) questões de 

Ginecologia/Obstetrícia, 4 (quatro) questões de Pediatria e 

4 (quatro) questões de Saúde Pública e 50 (cinquenta) 

questões de Conhecimentos Específicos, todas 

perfeitamente legíveis. 

 

Havendo algum problema, informe imediatamente ao 

aplicador de provas, para que ele tome as providências 

necessárias. 

 

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe 

caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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 Conhecimentos Gerais 
 
 

CIRURGIA GERAL  
 
 

Questão 1 

Em relação aos níveis de potássio do organismo, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) A maioria do potássio corporal encontra-se no espaço intracelular. 

B) A hipomagnesemia geralmente acompanha a hipopotassemia. 

C) As alterações eletrocardiográficas tendem a aparecer mais quando existe aumento 
rápido do potássio. 

D) O uso de bicarbonato de sódio ou de gluconato de cálcio são medidas importantes 
para diminuição dos níveis séricos de potássio. 

 
 

Questão 2 

Em relação aos níveis de cálcio no organismo, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) A diminuição de albumina sérica favorece a diminuição do cálcio sérico total. 

B) O diagnóstico de hipocalcemia deve basear-se no cálcio ionizado e não no nível total 
sérico. 

C) A depleção de magnésio pode determinar hipocalcemia. 

D) A pancreatite e a rabdomiólise são causas de hipercalcemia. 
 
 
 

Questão 3 

Em relação à trombose venosa profunda de membros inferiores e tromboembolismo, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) A dor na panturrilha e coxa tende a melhorar com o repouso e a elevação do membro 

acometido. 

B) Com o exame de mapeamento duplex, pode-se determinar se o trombo é recente ou 
antigo. 

C) O sinal mais característico, porém não específico de trombose venosa da panturrilha, 
é a limitação da dorsiflexão do pé. 

D) Por ser um comprometimento venoso, não há risco de isquemia do membro afetado. 
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Questão 4 

Em relação à avaliação pré-operatória do paciente cirúrgico, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
 
A) A anemia predispõe a defeitos de cicatrização e infecção. 

B) A história e o exame físico são os meios mais efetivos para se identificar fatores de 
risco associados. 

C) A idade cronológica é um dos melhores parâmetros para se avaliar o risco cirúrgico. 

D) O percentual de peso perdido em decorrência do problema atual guarda relação com 
a incidência de complicações pós-operatórias. 
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CLÍNICA MÉDICA 

 

Questão 5 

Em relação aos distúrbios funcionais da tireoide, é CORRETO afirmar que 
 
A) a maioria dos adultos com bócio endêmico têm hipotireoidismo. 

B) bradicardia sinusal, anemia, constipação intestinal e menorragia são manifestações 
do hipotireoidismo. 

C) níveis séricos elevados do hormônio tireoestimulante são encontrados no 
hipertireoidismo primário. 

D) no hipertireoidismo secundário a captação de iodo radioativo está diminuída. 
 
 

Questão 6 

Em relação à tromboembolia pulmonary, é INCORRETO afirmar que 
 
A) d-dímero inferior a 300 ng/ml é uma forte evidência a favor de sua presença. 

B) dor torácica, dispneia, tosse e hemoptise são as manifestações mais comuns. 

C) menos de 10% dos pacientes com quadro fatal receberam tratamento, pois o 
diagnóstico geralmente não é feito ante-mortem. 

D) o uso do anticoagulante oral warfarina sódica na gravidez é absolutamente 
contraindicado. 

 
 

Questão 7 

Analise as seguintes afirmativas sobre a doença vascular cerebral isquêmica. 
 

I.  Infartos lacunares geralmente são de bom prognóstico, com resolução parcial ou 
completa, em até seis semanas. 

II.  No ataque isquêmico transitório, o déficit clínico se resolve completamente, em até 
24 horas. 

III.  Para limitar a deterioração, se o déficit continua a progredir nas primeiras horas, 
sempre se inicia a heparinização, mesmo que haja algum risco.   

 
A partir dessa análise, pode-se concluir que 
 
A) apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

B) apenas a afirmativa II está correta. 

C) apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D) todas as afirmativas estão corretas. 
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Questão 8 

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I estabelecendo a melhor correlação 
entre as classes de medicamentos hipotensores e seus possíveis efeitos ou limitações. 
 
                 COLUNA I                                                COLUNA II 
 
1. Bloqueadores beta-adrenérgicos 

2. Bloqueadores do canal de cálcio 

3. Bloqueadores dos receptores de 
angiotensina 

4. Inibidores da enzima conversora de 
angiotensina 

(    ) Agravamento de insuficiência 
arterial periférica 

(    ) Edema 

(    ) Menor efeito em negros 

(    ) Tosse 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA. 
 
A) (4) (3) (1) (2)  

B) (2) (1) (4) (3) 

C) (1) (3) (2) (4) 

D) (1) (2) (3) (4) 
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GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 

 

 
Questão 9 

Um dos exames propedêuticos para avaliação indireta da ovulação é a biópsia 
endometrial.  
 
O dia do ciclo menstrual em que deve ser realizado esse exame é o 
 
A) 3º.  

B) 14º. 

C) 20º.  

D) 26º. 

 
 

Questão 10 

O tratamento da Tensão Pré-Menstrual (TPM) é feito de acordo com os sinais e sintomas 
predominantes e geralmente deve ser iniciado sete a dez dias antes da data provável da 
menstruação.  
 
Assinale a classe farmacológica indicada para o tratamento da TPM grave e do distúrbio 
disfórico pré-menstrual. 
 
A) Inibidores da recaptação de serotonina 

B) Ansiolíticos 

C) Diuréticos 

D) Anticoncepcionais orais cíclicos 
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Questão 11 

Analise as seguintes afirmativas concernentes à caracterização, ao tratamento e aos 
exames complementares na pré-eclâmpsia leve. 
 

I.  Caracterização: elevação da pressão arterial materna acima de 140/90 mmHg em 
qualquer idade gestacional, em gestante previamente normotensa. 

II.  Tratamento: ambulatorial com avaliações semanais e repouso domiciliar em 
decúbito lateral esquerdo, se situação clínica estável. 

III.  Exames complementares: função renal (proteinúria de 24 horas, ureia, creatinina, 
ácido úrico) hemograma com plaquetas, função hepática (TGO, TGP e LDH) 
repetidos, semanalmente, se clínica estável. 

 
A partir dessa análise, pode-se concluir que 
 
A) apenas a afirmativa I é verdadeira. 

B) apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 

C) apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.  

D) todas as afirmativas são verdadeiras. 

 
 

Questão 12 

Analise as seguintes afirmativas concernentes aos períodos clínicos do trabalho de parto 
e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.  
 
(    ) O primeiro período compreende o início do trabalho de parto, com a presença de 

contrações (duas contrações com duração de 15 segundos durante um período de 
10 minutos) até a dilatação completa do canal cervical. 

(    ) O segundo período começa com a dilatação do colo completa (10 cm) e se encerra 
com a expulsão total do feto. 

(    ) O terceiro período compreende a expulsão da placenta. 

(    ) O quarto período compreende a fase de observação e visa identificar qualquer 
anormalidade. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (F) (V) (F) 

B) (V) (V) (F) (F) 

C) (F) (F) (F) (V) 

D) (F) (V) (V) (V) 
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 PEDIATRIA 
 
 

Questão 13 

Em crianças, a tétrade clássica de taquicardia, taquidispneia, hepatomegalia e aumento 
do índice cardiotorácico ao RX de tórax em PA, sugerem fortemente o diagnóstico de 
 
A) insuficiência renal aguda. 

B) insuficiência respiratória obstrutiva (asma). 

C) insuficiência cardíaca congestiva. 

D) desidratação aguda do segundo grau. 

 

Questão 14 

São causas maternas de retardo do crescimento intrauterino, EXCETO 
 
A) obesidade. 

B) fumo. 

C) álcool. 

D) hemoglobinopatia SS. 

 

Questão 15 

Uma criança do sexo masculino, saudável ao nascimento, apresenta-se com peso de 
3.200 gramas e estatura de 50,0 cm. Espera-se que, se tiver um crescimento e 
desenvolvimento normais, com um ano de vida, esteja aproximadamente com 
 
A) 7,0 Kg e 70 cm. 

B) 9,5 Kg e 75 cm. 

C) 10,5 Kg e 80 cm. 

D) 11,0 Kg e 83 cm. 

 

Questão 16 

Assinale a droga que NÃO causa Síndrome de Abstinência Neonatal. 
 
A) Difenidramina 

B) Diazepan 

C) Imipramina 

D) Dipirona 
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SAÚDE PÚBLICA 

 
 

Questão 17 

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I relacionando cada estudo com a 
respectiva medida de associação.  
 
COLUNA I      COLUNA II 
 

1. Ecológico (    ) Odds Ratio 

2. Caso-Controle (    ) Risco Relativo 

3. Seccional (    ) Razão de Médias 

4. Coorte (    ) Razão de Prevalência 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA. 
 
A) (2) (4) (1) (3) 

B) (4) (2) (3) (1) 

C) (3) (4) (2) (1) 

D) (3) (1) (2) (4) 

 
 

Questão 18 

O estudo empreendido por Selikoff & Hammond para esclarecer os riscos associados à 
exposição ao asbesto utilizou um grupo de trabalhadores, numa indústria de asbestos 
identificados retrospectivamente e os comparou com um grupo de sujeitos não exposto da 
população que não tinha contato com a empresa. A partir do exame de registros médicos 
da empresa e do sistema de informação da mortalidade, encontrou-se uma associação 
forte e significante entre exposição ocupacional ao asbesto e óbitos por cânceres de 
pulmão, estômago e cólon. 
 
Esse é um estudo caracterizado como: 
 
A) seccional. 

B) caso-controle. 

C) coorte histórica. 

D) ecológico. 
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Questão 19 

A participação da população no controle dos serviços de saúde prevista no Sistema Único 
de Saúde – SUS é viabilizada pela 
 
A) mobilização das comunidades por meio dos conselhos profissionais. 

B) atuação das entidades representativas das comunidades nos diferentes níveis do 
sistema.  

C) integração dos serviços de saúde às necessidades da comunidade. 

D) participação das comunidades nas campanhas de saúde. 
 
 

Questão 20 

Em relação ao financiamento do SUS, analise as seguintes afirmativas. 
 

I.  As atividades hospitalares são pagas por meio das AIH’s que usam como critério o 
pagamento por procedimento. 

II.  O repasse de recursos da União para os municípios depende do tipo de gestão em 
que o município se encontra.  

III.  A forma de financiamento para a saúde surgida a partir do SUS deve conjugar 
recursos da União, Estados e Municípios em percentuais equivalentes. 

 
A análise permite concluir que  
 
A) está correta apenas a afirmativa I. 

B) estão corretas todas as afirmativas.  

C) estão corretas apenas as afirmativas II e III. 

D) estão corretas apenas as afirmativas I e II. 
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 Conhecimentos Específicos  

 

Questão 21 

Paciente masculino, 43 anos, evolui com quadro de Sarcoidose estágio radiológico IV. 
Apresenta quadro de hemoptise. A causa mais provável seria: 
 
A) Bronquiectasias. 

B) Malformação A-V. 

C) Micetoma. 

D) Bronquite hemorrágica. 

 
 

Questão 22 

A associação de Silicose e Tuberculose tem sido reconhecida. São fatores que 
influenciam o desenvolvimento de Tbc em pacientes com Silicose, EXCETO 
 
A) severidade e tipo da Silicose. 

B) idade.  

C) estado de imunodeficiência dos trabalhadores. 

D) presença de bronquiectasias. 

 
 

Questão 23 

A causa mais comum de hemotórax não traumático é 
 
A) doença pleural maligna. 

B) uso de anticoagulantes. 

C) malformação A-V. 

D) tumores mediastinais. 
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Questão 24 

Paciente de 60 anos, masculino, foi submetido a cirurgia ortopédica (fratura de fêmur). 
Apresentou quadro de dor torácica e dispneia súbita, além de taquicardia, cinco dias após 
a cirurgia. Relatava passado de TVP. Foi submetido a dosagem de dímero D que se 
mostrou NORMAL.  
 
Em relação a esse caso, é CORRETO afirmar que 
 
A) o diagnóstico de Tromboembolismo pulmonar foi excluído. 

B) o dímero D, nesse caso, foi equivocadamente solicitado.  

C) o dímero D é um exame de alta especificidade e baixa sensibilidade. 

D) o dímero D é um exame que deveria ser solicitado de maneira seriada. 

 
 

Questão 25 

Em relação à hipertensão pulmonar do Tromboembolismo pulmonar crônico, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
 
A) Pacientes apresentam envolvimento de mais de 40% do leito vascular pulmonar 

comprometido. 

B) Dispneia é um sintoma que é comum, associada a síncope e dor torácica posterior ao 
exercício físico. 

C) A capacidade de difusão do monóxido de carbono, dentro de valores normais, exclui o 
diagnóstico.  

D) A tromboendarterectomia pulmonar é considerada em pacientes sintomáticos, com 
comprometimento hemodinâmico ou ventilatório em repouso ou em exercício. 

 
 

Questão 26 

Assinale a patologia em que o ANCA p está presente. 
 
A) Asma brônquica 

B) Síndrome de Churg-Strauss  

C) Granulomatose de Wegener 

D) Síndrome de Goodpasture 
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Questão 27 

As principais manifestações pulmonares da Síndrome de Behçet são as seguintes, 
EXCETO 
 
A) aneurisma de artéria pulmonar. 

B) tromboembolismo pulmonar. 

C) pleurite. 

D) pneumonia intersticial linfocítica.    

 
 

Questão 28 

 São patologias relacionadas ao tabagismo, EXCETO 
 
A) câncer de pulmão.  

B) DPOC. 

C) infecções viróticas e bacterianas. 

D) pneumonia de hipersensibilidade. 

 
 

Questão 29 

Entre as doenças intersticiais pulmonares citadas, a que responde melhor ao tratamento 
com corticoide é a  
 
A) Pneumonia intersticial usual. 

B) Pneumonia intersticial aguda. 

C) Pneumonia intersticial descamativa. 

D) Pneumonia organizada criptogênica. 

 
 

Questão 30 

Assinale a medicação que é considerada droga de segunda linha, no tratamento da 
cessação do tabagismo. 
 
A) Bupropiona 

B) Adesivos de nicotina 

C) Clonidina 

D) Lorazepan 
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Questão 31 

A causa mais comum de quilotórax é 
 
A) Linfoma. 

B) Sarcoma de Kaposi. 

C) Trauma torácico. 

D) Ser congênito. 

 
 

Questão 32 

Assinale o tempo médio para se adquirir estabilidade clínica no paciente com Pneumonia 
comunitária. 
 
A) Dois dias 

B) Três dias 

C) Quatro dias 

D) Cinco dias   

 
 

Questão 33 

Em relação à Candidíase pulmonar, é CORRETO afirmar que 
 
A) a presença de cândida no lavado broncoalveolar é determinante para o diagnóstico 

de certeza. 

B) os exames sorológicos serão de grande valia para o diagnóstico. 

C) a demonstração histológica de invasão tissular é necessária para o diagnóstico.  

D) os achados radiológicos são patognomônicos para o diagnóstico. 
 
 
 

Questão 34 

Em relação à deficiência de Alfa 1 antitripsina e DPOC, é CORRETO afirmar que 
 
A) o enfisema é, predominantemente, centrilobular. 

B)  a doença se manifesta, a partir dos 50 anos, no paciente tabagista e com deficiência 
de Alfa 1 antitripsina. 

C) o enfisema predomina nos lobos superiores.  

D) os sintomas e sinais da doença pulmonar, raramente, se desenvolvem, antes dos 25 
anos de idade. 
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Questão 35 

São sinais de crise aguda severa de Asma, EXCETO 
 
A) alteração do sensório. 

B) presença de retrações intercostais e de esternocleidomastóideo. 

C) intensidade dos sibilos.  

D) fala entrecortada. 

 
 

Questão 36 

São patologias com predominância de linfócitos no lavado broncoalveolar, EXCETO 
 
A) tuberculose. 

B) sarcoidose. 

C) pneumonia de hipersensibilidade. 

D) hemorragia alveolar.  

 
 

Questão 37 

São bactérias prevalentes em Pneumonia comunitária do paciente etilista, EXCETO 
 
A) pseudomonas aeruginosa. 

B) streptococus pneumoniae. 

C) klebsiella pneumoniae. 

D) anaeróbios. 

 
 

Questão 38 

Em relação à Pneumonia por Chlamydia psittaci, assinale a afirmativa CORRETA. 
 
A) Está relacionada a fezes de morcego. 

B) O tratamento com doxiciclina é recomendado. 

C) A presença de consolidação lobar ao Rx de tórax é comum. 

D) A duração do tratamento é em torno de sete dias.  
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Questão 39 

Em relação ao tratamento da Tuberculose pleural, assinale a afirmativa CORRETA.  
 
A) O tratamento é realizado com rifampicina, pirazinamida e isoniazida, por nove meses. 

B) Está bem estabelecido o uso de corticoide associado a tuberculostáticos. 

C)  O tratamento visa, não apenas a debelar o quadro atual, mas prevenir complicações 
futuras. 

D) Pode-se acrescentar etambutol ao tratamento, dependendo da extensão do derrame 
pleural. 

 
 
 

Questão 40 

Entre as seguintes drogas usadas no tratamento de Tuberculose, assinale a que age 
melhor em bacilos intracelulares e em meio ácido. 
 
A) Pirazinamida 

B) Estreptomicina 

C) Isoniazida 

D) Rifampicina   

 
 

Questão 41 

O sintoma mais comum da Síndrome de Pancoast é 
 
A) ptose palpebral. 

B) fraqueza e atrofia das mãos. 

C) dor no ombro. 

D) cefaleia. 

  
 

Questão 42 

Assinale o tumor que NÃO apresenta disseminação hematogênica frequente para o 
pulmão. 
 
A) Sarcoma 

B) Carcinoma renal 

C) Carcinoma de tireoide 

D) Carcinoma testicular  
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Questão 43 

Entre as doenças pulmonares intersticiais, assinale a que cursa com linhas B de Kerley ao 
Rx de tórax. 
 
A) Sarcoidose 

B) Linfangite carcinomatosa 

C) Granuloma eosinofílico 

D) Proteinose alveolar 

 
 

Questão 44 

Assinale a doença que NÃO se associa com Pneumonia intersticial linfocítica. 
 
A) Cirrose biliar primária 

B) Lúpus eritematoso sistêmico 

C) Miastenia gravis 

D) Anemia falciforme  

  
 

Questão 45 

Em relação à doença veno-oclusiva, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) Ocorrência familiar da doença tem sido observada. 

B) Pode estar associada a síndromes virais, exposição a toxinas e quimioterapia. 

C) O Rx de tórax pode mostrar sinais de hipertensão pulmonar com linhas B de Kerley 
proeminentes. 

D) A doença veno-oclusiva pode ser distinguida, com firmeza da hipertensão pulmonar 
primária, pelo cateterismo cardíaco.  

 
 

Questão 46 

Das vasculites com envolvimento pulmonar significativo, assinale a que acomete grandes 
vasos. 
 
A) Granulomatose de Wegener 

B) Síndrome de Churg-Strauss 

C) Arterite de Takayassu  

D) Poliangeíte microscópica  
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Questão 47 

Entre os seguintes tumores benignos, assinale o que é o mais comumente encontrado 
no pulmão. 
 
A) Hamartoma 

B) Hemangioma 

C) Teratoma 

D) Condroma 

 
 

Questão 48 

Fazem parte dos critérios de Wells para Tromboembolismo pulmonar, EXCETO 
 
A) hemoptise. 

B) sinais e sintomas de trombose venosa profunda. 

C) frequência cardíaca > 100 bpm. 

D) frequência respiratória > 30 irpm.  

 
 
 

Questão 49 

Paciente de 50 anos, masculino, evolui com diarreia e massa em mediastino posterior. O 
diagnóstico mais provável seria 
 
A) Timoma. 

B) Linfoma. 

C) Neuroblastoma. 

D) Teratoma. 

 
 

Questão 50 

Em relação ao diagnóstico de SARA, a relação PaO2 / FIO2 se encontra 
 
A) ≤ a 200 mmHg. 

B) ≤ a 250 mmHg. 

C) ≤ a 300 mmHg. 

D) ≤ a 350 mmHg. 
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Questão 51 

Dos quadros abaixo, assinale o que se beneficia mais de ventilação mecânica não 
invasiva. 
 
A) Paciente com choque séptico e SARA 

B) Paciente com Pneumonia comunitária grave 

C) Paciente com contusão pulmonar unilateral após trauma torácico  

D) Paciente em edema agudo pulmonar de origem cardiogênica 

 
 

Questão 52 

Em adultos jovens e adolescentes, a causa mais comum de Síndrome de veia cava 
superior é: 
 
A) Linfoma não Hodgkin. 

B) Linfoma de Hodgkin. 

C) Carcinoma de pequenas células. 

D) Adenocarcinoma pulmonar.  

 
 

Questão 53 

A hipercalcemia como síndrome paraneoplásica, é mais comum no seguinte tipo celular 
de tumor pulmonar: 
 
A) Carcinoma de pequenas células. 

B) Carcinoma de células escamosas. 

C) Adenocarcinoma pulmonar. 

D) Linfoma não Hodgkin.  

 
 

Questão 54 

Sobre a Síndrome de apneia obstrutiva do sono, assinale a afirmativa CORRETA. 
 
A) Quanto maior a gravidade menor aderência ao tratamento é observada. 

B) O dispositivo intraoral é boa opção de tratamento, em qualquer gravidade da doença. 

C) A interface máscara-paciente no uso do CPAP não é fator importante para definir 
aderência ao tratamento. 

D) O principal responsável pela sintomatologia da doença são os microdespertares.  
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Questão 55 

Paciente de 24 anos, masculino, portador de SIDA, evolui com quadro de Pneumonia. 
Apresenta derrame pleural à direita e consolidação em lobo inferior direito. O menos 
provável agente causal do processo seria: 
 
A) Streptococus pneumoniae. 

B) Pseudomonas aeruginosa. 

C) Staphylococcus aureus. 

D) Pneumocystis jirovesci.  

 
 

Questão 56 

Em relação à Síndrome da unha amarela, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) A anormalidade básica, responsável por esta síndrome, parece ser a hipoplasia de 

vasos linfáticos. 

B) A síndrome consiste na tríade deformidade das unhas, linfedema e derrame pleural.  

C) O derrame pleural é bilateral em 10 % dos casos.  

D) O derrame pleural é, usualmente, um exudato com predomínio de linfócitos.  
 
 

Questão 57 

São causas de derrame pleural maciço com desvio mediastinal, EXCETO 
     
A) ICC. 

B) tromboembolismo pulmonar. 

C) empiema. 

D) tuberculose.  

 
 

Questão 58 

Em relação ao uso prolongado de oxigênio domiciliar em paciente com DPOC, é 
CORRETO afirmar que 
 
A) seu uso está indicado, quando PO2 for menor que 60 mmHg em repouso. 

B) deve ser usado por, no mínimo, 10 horas por dia. 

C) deve ser administrado em pacientes com cor pulmonale. 

D) deve ser usado com fluxos acima de 3 litros/min. 
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Questão 59 

São manifestações pulmonares na Esclerose sistêmica, EXCETO 
 
A) fibrose intersticial pulmonar. 

B) hemorragia pulmonar. 

C) pneumonia de aspiração. 

D) doença vascular pulmonar isolada.  

 
 

Questão 60 

Assinale a doença que leva à síndrome de hemorragia alveolar difusa e NÃO apresenta 
acometimento renal. 
 
A) Hemosiderose idiopática   

B) Granulomatose de Wegener 

C) Síndrome de Goodpasture 

D) Púrpura de Henoch-Schonlein 

 
 

Questão 61 

As principais cadeias acometidas no paciente com Sarcoidose são: 
  
A) cervical e axilar. 

B) inguinal e epitroclear. 

C) hilar e mediastinal. 

D) axilar e infraclavicular.   

 
  

Questão 62 

São causas de falência no desmame da ventilação mecânica, EXCETO 
 
A) desnutrição. 

B) hipomagnesemia. 

C) hipertireoidismo. 

D) disfunção ventricular esquerda.  
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Questão 63 

São causas de Bronquiolite obliterante com pneumonia organizada (BOOP), EXCETO 
 
A) artrite reumatoide.  

B) linfoma. 

C) lspondilite anquilosante. 

D) granulomatose de Wegener. 

 
 

Questão 64 

O padrão descrito como crazy paving na tomografia pulmonar de alta resolução é 
encontrado nas seguintes patologias, EXCETO 
 
A) proteinose alveolar. 

B) pneumocistose. 

C) linfangioleiomiomatose. 

D) pneumonia intersticial usual.  

 
 

Questão 65 

Em relação à Pneumonia por Pneumocystis jirovecii, assinale a afirmativa CORRETA.  
 
A) Ocorre, mais frequentemente, em portadores de SIDA com contagem de CD4 < 500.  

B) O achado de adenopatia intratorácica ao Rx de tórax é frequente. 

C) Pneumatoceles podem estar presentes no diagnóstico ou podem se desenvolver 
durante o tratamento.  

D) A droga de escolha para tratamento é a pentamidina.  
 
 

Questão 66 

Em relação ao tratamento da Histoplasmose, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) A maioria dos pacientes com Histoplasmose aguda requer tratamento. 

B) Casos severos de Histoplasmose progressiva, disseminada em pacientes não 
portadores de SIDA, são mais prontamente e agressivamente tratados com 
anfotericina B. 

C) O itraconazol é mais efetivo que o fluconazol e o ketoconazol. 

D) Doença pulmonar progressiva cavitária dos lobos superiores pode ser tratada com 
400 mg/dia de itraconazol. 
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Questão 67 

Assinale a situação em que o uso de corticoide sistêmico na DPOC está indicado.  
 
A) No estágio III e IV da doença.  

B) Em todos os estágios da doença.  

C) Não está indicado seu uso. 

D) Nas exacerbações agudas da doença. 

 
 

Questão 68 

Em relação às doenças supurativas do pulmão, podemos afirmar que 
 
A) os broncodilatadores devem ser usados, quando há confirmação de obstrução 

reversível ao fluxo aéreo. 

B) o fator de risco mais comum para o abscesso pulmonar de aspiração é o alcoolismo. 

C) o abscesso pulmonar de aspiração, em 50% dos casos, complica-se com empiema 
pulmonar. 

D) a espirometria nas bronquiectasias, normalmente, mostra um distúrbio restritivo. 
 
 
 

Questão 69 

Em relação à Síndrome de Goodpasture, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) O diagnóstico é baseado na dosagem sérica do anticorpo antimembrana basal que 

também é encontrado ligado à membrana basal pulmonar e renal. 

B) Em 60% a 80% dos casos, o pulmão e os rins são acometidos. 

C) O achado histológico renal é de uma glomerulonefrite de lesões mínimas. 

D) A presença de insuficiência renal, levando a oligoanúria, reduz a sobrevida para 50% 
em 06 meses. 
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Questão 70 

Em relação à crise aguda severa de Asma brônquica ou Status asmaticus, o principal 
exame que avalia a gravidade da crise e serve para acompanhamento do tratamento 
seria: 
 
A) Gasometria arterial.  

B) Espirometria.  

C) Peak flow. 

D) Raio x de tórax. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE 
RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS 
NA CAPA DA PROVA. 

 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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