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1) AMRIGS 2019– Analise as assertivas abaixo 

sobre o tratamento da hipertensão arterial:  

I. Inibidores da enzima conversora (IECA) 

ou bloqueadores de receptores da 

angiotensina (BRA) são drogas 

preferenciais em hipertensos com diabetes, 

nefropatia e/ou disfunção ventricular.  

II. II. Nifedipina é boa opção em hipertensos 

com doença coronariana.  

III. III. Nos pacientes em uso de IECA que 

desenvolvem hiperpotassemia ou perda de 

função renal, podese trocar a droga por 

BRA.  

IV. IV. Betabloqueadores e tiazídicos se 

associam a aumento da incidência de 

diabetes e disfunção erétil.  

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e III  

B) Apenas I e IV 

C) Apenas II e III 

D) Apenas I e IV 

 

2) UNICAMP 2020 - Homem, 63a, procura o Pronto 

Socorro queixando-se de dor no peito em aperto 

com irradiação para face medial de ambos os 

braços, sudorese e cansaço. No 

eletrocardiograma de entrada foi detectado 

supradesnivelamento do segmento ST em 

derivações antero-laterais. Após abordagem 

inicial o monitor mostrou o traçado a seguir: A 

CONDUTA IMEDIATA É: 

 
A) Desfibrilação 

B) Checar pulso  

C) Amiodarona 300 mg endovenosa 

D) Cardioversão elétrica sincronizada 

 

3) UNICAMP 2020 -  Homem, 51a, retorna à Unidade 

Básica de Saúde assintomático, com exames. Exame 

físico: PA= 138x88 mmHg, IMC= 26 kg/m2 . Glicemia= 

90 mg/dL; triglicérides= 182 mg/Dl (Triglicérides < 160 

mg/dL referência) e colesterol total= 195 mg/dL 

(Colesterol total < 200mg/dL referência). A CONDUTA 

É:  
A) Terapia não farmacológica 

B) Diurético tiazídico 

C) Inibidor da enzima conversora da angiotensina 

D) Betabloqueador 

4)FMUSP 2020 – Homem de 55 anos de idade, hipertenso 

e com antecedente de angina estável, em uso de 

amlodipina, AAS, carvediol e enalapril. Hoje queixa-se de 

fraqueza e tontura. Exame clínico bradicárdico sem 

outras alterações. Feito o eletrocardiograma a seguir: 

 
Qual o diagnóstico? 

A) BAV total 

B) Bradicardia sinusal  

C) BAV de segundo grau 

D) BAV de primeiro grau 

 

5) AMRIGS 2019 - São fatores que dificultam a 

cicatrização tecidual adequada:  

I. Deficiência de vitaminas.  

II. Isquemia.  

III. Diabetes melito.  

Quais estão corretos? 

A) Apenas I e II 

B) Apenas I e III 

C) Apenas II e III. 

D) I, II e III. 

 

6) AMRIGS 2019 - A antibioticoprofilaxia 

comprovadamente diminui os índices de infecção em 

ferida operatória, em cirurgias limpas-contaminadas, e 

está indicada:  

A) A partir de 2h antes do início da cirurgia. 

B) A partir de 12h antes do início da cirurgia. 

C) Até 1h após o início da cirurgia.  

D) Até 2h após o início da cirurgia. 
 

7) AMRIGS 2019 – Segundo a regra dos nove utilizada 

para pacientes queimados, qual seria a estimativa da 

extensão da queimadura pela área de superfície corporal 

para um paciente adulto, com queimaduras envolvendo 

toda a cabeça e tronco anterior? 

A) 09%  

B) 18%  

C) 27%  

D) 36% 



8) ENADE 2013 - Paciente do sexo masculino de 35 anos 

de idade, casado, operador de máquinas, sem 

antecedentes patológicos, foi submetido a uma 

apendicectomia em fase inicial, edematosa, apêndice 

íntegro, sem presença de líquido livre na cavidade 

abdominal, sem intercorrências. Recebeu antibiótico 

profilático. Ficou internado em uma enfermaria coletiva 

(seis leitos) por 48 horas. Recebeu alta em boas condições, 

sem queixas. Hoje compareceu ao ambulatório de cirurgia 

no oitavo dia de pós-operatório com queixa de dor, calor 

e edema no local da incisão cirúrgica, que, desde ontem, 

está drenando secreção purulenta. Nega febre. Qual das 

medidas abaixo teria maior impacto na prevenção da 

infecção de ferida cirúrgica descrita no caso? 

A) Realização de controle rigoroso da glicemia capilar no 

perioperatório.  

B) Utilização de curativos com antibiótico tópico após a alta 

hospitalar. 

C) Higienização adequada das mãos dos profissionais na 

enfermaria.  

D) Manutenção do antimicrobiano por via oral após a alta 

hospitalar. 

E) Realização de tricotomia com aparelho sem lâmina 

 

9) HOSPITAL NACIONAL DO CÂNCER/RJ 2016 - 

Sobre hérnias, marque a alternativa CORRETA: 
A) Estima-se que 5% da população desenvolverá uma hérnia 

da parede abdominal. 

B) Aproximadamente 30% de todas as hérnias ocorrem na 

região inguinal. 

C) Mulheres apresentam risco maior de hérnia inguinal 

comparado aos homens. 

D) Tanto as hérnias inguinais quanto as femorais ocorrem 

mais comumente do lado esquerdo. 

 

10) AMRIGS 2019 - Segundo a American Society of 

Anesthesiology (ASA), um paciente com doença sistêmica 

grave que resulta em comprometimento funcional 

(diabetes melito com complicações vasculares, infarto 

prévio e hipertensão não controlada) seria classificado 

como:  
A) ASA I 

B) ASA II  

C) ASA IV  

D) ASA V. 

 

11) FMUSP 2017 - Homem de 25 anos de idade, internado 

em pronto-socorro, recebeu 10 mg de morfina devido à 

dor intensa. Evolui com sonolência excessiva e depressão 

respiratória. O plantonista opta pela intubação 

orotraqueal e pede auxílio. O anestesista observa o 

paciente e alerta que a intubação será difícil. Qual das 

características abaixo denota a dificuldade de intubação?  

A) IMC de 25 kg/m². 

B) Índice de Mallampati classe I. 

C) Abertura da boca de 3 polpas digitais. 

D) Presença de retrognatismo. 

 

12) UNICAMP 2018 - a conduta para o paciente que faz 

uso de warfarina no período pré-operatório é:  

A) Suspender a dose de warfarina do dia anterior, iniciando 

heparina de baixo peso molecular em dose profilática. 

B) Ajustar a dose de warfarina para manter RNI abaixo de 

1,5 no dia da cirurgia, iniciando heparina de baixo peso 

molecular em dose terapêutica.  

C) Suspender a dose de warfarina cinco dias antes do 

procedimento, iniciando heparina de baixo peso molecular 

em dose terapêutica. 

D) Substituir a dose de warfarina por anticoagulante oral 

inibidor de fator Xa trinta dias antes do procedimento. 

 

13) AMRIGS 2019 - Uma das classificações utilizadas 

para avaliarmos dissecção de aorta é a de DeBakey. A 

dissecção do tipo IIIa afeta: 

A) a aorta ascendente e a aorta descendente. 

B) somente a aorta ascendente. 

C) toda a aorta descendente (torácica e abdominal).  

D) um segmento da aorta descendente (somente torácica). 

 

14) UNICAMP 2020 - Mulher, 43a, internada há 4 dias 

por hemorragia subaracnóide não traumática apresenta 

edema em pé e panturrilha direitos há 1 dia. Antecedentes 

pessoais: tabagismo 30 maços/ano. Ultrassonografia com 

doppler de membros inferiores: trombose venosa 

profunda no membro inferior direito. A CONDUTA É:  
A) Proclive 

B) Rivaroxabana 

C) Enoxaparina 

D) Filtro de veia cava 

 

15) UNIFESP 2017 - Na embolia arterial, quais são os 

achados arteriográficos esperados? 
 

A) Paredes lisas e estenoses. 

B) Imagem em “taça invertida” e circulação colateral 

desenvolvida. 

C) Dilatações e calcificações. 

D) Lesão em “ponta de lápis”. 

E) Paredes lisas e localização em bifurcação. 

 

16) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

2017 - NÃO É considerado fator de risco para o 

desenvolvimento de aneurisma de aorta abdominal: 
 

A) Hipercolesterolemia. 

B) Tabagismo. 

C) Hipertensão arterial. 

D) Diabetes mellitus. 

 

17) AMRIGS 2019 - No paciente politraumatizado, a 

primeira medida é garantir:  
A) O acesso à via aérea.  

B) O acesso venoso periférico.  

C) O acesso venoso central.  

D) A perfusão periférica. 

 

18) UNICAMP 2020 - Homem, 22a, vítima de colisão 

frontal de carro a 90 km/hora, em banco dianteiro, sem 

usar cinto de segurança, colidindo a cabeça contra o para 

brisas. Exame físico na cena: inconsciente, FR= 30 irpm, 

FC= 110 bpm PA= 130x80 mmHg; oximetria (máscara de 



oxigênio 10 litros/minuto) = 90%, trauma de face, sangue 

em cavidade oral e anisocoria. Após duas tentativas 

frustradas de intubação orotraqueal com o uso de 

medicações apropriadas, optou-se pela ventilação através 

de máscara laríngea. Admitido após 20 minutos, em 

ambiente hospitalar, mantinha boa saturação de oxigênio 

e estabilidade hemodinâmica após receber 500 ml de 

Ringer lactato. A CONDUTA É:  

A) Manter a ventilação pela máscara laríngea e tomografia 

computadorizada de crânio. 

B) Providenciar uma via aérea definitiva e tomografia 

computadorizada de corpo inteiro.  

C) Manter a ventilação pela máscara laríngea e tomografia 

computadorizada de corpo inteiro.  

D) Realizar cricotireoideostomia por punção e tomografia 

computadorizada de crânio 

 

19) ENADE 2013 - Paciente do sexo masculino de 33 anos 

de idade, vítima de acidente em rodovia, no qual ocorreu 

batida frontal do automóvel que dirigia com o veículo que 

se deslocava em sentido contrário, é conduzido pela 

ambulância da concessionária da rodovia ao serviço de 

emergência do hospital da cidade mais próxima. 

Encontra-se em maca apropriada com imobilização 

cervical, obnubilado, dispneico, taquipneico, hipotenso e 

com turgência venosa jugular. O médico que o 

acompanhou na ambulância informa que já realizou as 

etapas iniciais propostas pelo ATLS e que há enfisema 

subcutâneo na parte inferior do pescoço à direita. 

Acrescenta que parece haver fraturas costais, diminuição 

do murmúrio vesicular à direita, piora das condições 

respiratórias apesar da oxigenioterapia por cateter nasal 

e da infusão rápida de uma unidade de solução de ringer 

lactato. Afirma, também, que a pressão arterial é de 60 

mmHg e o pulso é de 120 bpm, mas que o paciente tem 

mucosas normocrômicas. Diante do quadro clínico 

descrito, qual conduta inicial deveria ser adotada pelo 

médico do serviço de emergência?  

A) Encaminhar o paciente da ambulância diretamente ao 

setor de radiologia, considerando que médico que o atendeu 

na ambulância já realizou a sequência do atendimento inicial 

(ATLS) e fez o tratamento inicial correto.  

B) Fazer um exame detalhado do tórax do paciente e, após, 

encaminhá-lo ao setor de radiologia para verificar a existência 

de fraturas costais ou outras fraturas que possam ser a causa 

da perda volêmica oculta e do quadro clínico descrito.  

C) Repetir a sequência do atendimento inicial (ATLS), 

introduzir um dreno pleural no segundo espaço intercostal 

direito sob selo d’água e manter a infusão endovenosa com 

cristaloides no paciente. A seguir, deve acompanhá-lo ao 

setor de radiologia para um radiograma de tórax. 

D) Fazer intubação orotraqueal no paciente e promover a 

ventilação sob pressão positiva com ambu. Simultaneamente, 

deve solicitar a presença, com urgência, de um cirurgião de 

tórax para avaliar a necessidade de toracotomia imediata e 

tratamento de lesões intratorácicas. 

E) Repetir a sequência do atendimento inicial (ATLS), 

solicitar radiografia de tórax do paciente com aparelho 

portátil no setor de emergência e, caso se revele normal, 

acompanhá-lo ao setor de radiologia para verificar a 

existência de fraturas que possam ser a causa de perda 

volêmica oculta. 

 

20) ENADE 2013 - Apesar de todos os avanços no 

conhecimento da fisiopatologia da asma brônquica e da 

disponibilidade de medicamentos eficazes, a asma 

continua sendo tratada como doença aguda e, 

consequentemente, configura-se uma das situações mais 

frequentes no dia a dia das emergências pediátricas, 

algumas vezes com desfechos fatais. De acordo com o III 

Consenso Brasileiro no Manejo da Asma, a conduta na 

crise de asma brônquica depende da sua gravidade. 

Segundo esse Consenso, a forma de crise muito grave 

caracteriza-se, entre outros achados, por apresentar: 

A) sibilos ausentes, com murmúrio vesicular diminuído; 

frequência respiratória aumentada; frequência cardíaca > 

140 bpm ou bradicardia.  

B) sibilos ausentes ou localizados, com murmúrio vesicular 

normal; frequência respiratória normal ou aumentada; 

frequência cardíaca > 110 bpm.  

C) sibilos ausentes, com murmúrio vesicular aumentado; 

frequência respiratória diminuída; frequência cardíaca > 140 

bpm ou bradicardía. 

D) sibilos localizados ou difusos, com murmúrio vesicular 

diminuído; frequência respiratória aumentada; frequência 

cardíaca > 140 bpm. 

E) sibilos localizados ou difusos; frequência respiratória 

aumentada; frequência cardíaca > 110 bpm. 

 

21) HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO 

ERNESTO/RJ 2017 - A Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica (DPOC) se caracteriza por uma limitação do 

fluxo aéreo que não é totalmente reversível. Geralmente, 

está associada a uma resposta inflamatória anormal do 

pulmão à inalação de substâncias nocivas, entre elas, a 

fumaça do cigarro. Sobre DPOC, é CORRETO afirmar 

que: 

A) A espirometria é um exame complementar secundário para 

o diagnóstico dessa doença, considerando o elevado valor 

preditivo positivo do diagnóstico clínico. 

B) Ocorre devido a uma limitação transitória do fluxo aéreo, 

em geral associada à resposta inflamatória anormal do 

pulmão e à inalação de substâncias nocivas. 

C) No tratamento desta doença, algumas das metas são: 

desacelerar a progressão da doença, aumentar a tolerância ao 

exercício físico e prevenir complicações, tratando-as caso 

ocorram. 

D) Diferentemente da asma brônquica, a vacinação contra 

influenza e pneumococo e o uso de broncodilatadores não 

demonstram maiores benefícios para pacientes com essa 

doença. 

 

22) HOSPITAL ANGELINA CARON/PR 2016 - A figura 

abaixo mostra um nódulo pulmonar solitário. Baseando-

se na imagem e afirmativas, responda a mais CORRETA: 



 
I.O nódulo demonstrado tem característica de 

malignidade; 

II.A fibrobroncoscopia com lavado broncoalveolar 

para citologia oncótica é o exame de escolha para o 

diagnóstico, sendo positivo em cerca de 70% dos 

casos; 

III. Se este nódulo dobrar de tamanho em menos de 7 

dias ou mais de 465 dias tem mais chance de ser 

maligno, segundo as diretrizes da Sociedade 

Fleischner. 

A) Todas estão corretas 

B) I e II são corretas 

C) I e III são corretas 

D) II e III são corretas 

E) Apenas I está correta 

 

23) HOSPITAL DAS CLÍNICAS DO PARANÁ 2016 - A 

respeito da Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC), 

assinale a alternativa CORRETA: 

A) Streptococcus pneumoniae é o agente causador mais 

comum de PAC. 

B) Os fatores de risco para PAC incluem alcoolismo, asma, 

imunossupressão, institucionalização e idade menor que 70 

anos. 

C) No diagnóstico diferencial da PAC, devem ser 

consideradas apenas as causas infecciosas, não sendo 

importante considerar as causas não infecciosas. 

D) Entre 20-25% das hemoculturas colhidas dos pacientes 

hospitalizados com PAC são positivas e o agente patogênico 

mais frequentemente isolado é o Haemophilus influenzae. 

E) Em pacientes com diagnóstico de PAC a nível 

ambulatorial, que são previamente hígidos e sem uso de 

antibióticos nos últimos 90 dias, o antibiótico de escolha para 

início de tratamento é ampicilina + sulbactam. 

 

24) UNICAMP 2020 - 24. Homem, 27a, motociclista, 

trazido à Unidade de Pronto Atendimento referindo que 

colidiu em alta velocidade contra anteparo fixo. PA= 

148x92 mmHg, FC= 87bpm, FR= 17irpm, oximetria de 

pulso (ar ambiente) = 98%. Radiograma de tórax: 

 
O diagnóstico é:  

A) Contusão pulmonar. 

B) Ruptura traumática da aorta 

C) Tórax instável 

D) Contusão cardíaca 

 

25) UNICAMP 2020 - Mulher, 35a, vítima de queda de 

motocicleta em alta velocidade, trazida por familiares 

para hospital. Exame físico: consciente, orientada, com 

escoriações na região toracoabdominal à esquerda, 

estável hemodinamicamente. Radiograma de tórax: 

normal. Tomografia computadorizada de tórax e 

abdome: pneumotórax à esquerda, menor que 2 cm, e sem 

lesões abdominais. A CONDUTA É: 

A) Drenagem torácica à esquerda com dreno laminar. 

B) Toracocentese de alivio. 

C) Caso permaneça estável, repetir radiograma em 6 a 12 

horas. 

D) Alta hospitalar caso persista assintomática. 

 

26) UNICAMP 2018 – mulher, 61 a, procura Unidade de 

Emergencia com história de dispneia progressiva há uma 

semana. Antecedentes pessoais: tabagismo 40 maços/ano. 

Exame físico FR=36irpm, FC = 130 bpm, turgência 

jugular e teleangiectasias na porção superior do tórax; 

Pulmões: murmúrio vesicular reduzido em bases 

bilateralmente, com repercussão maciça. Tomografia de 

tórax:  

 

A conduta inicial é:  

A) Toracocentese para alívio e diagnóstico 

B) Radioterapia de mediastino e quimioterapia 

C) Diurético e inibidor de enzima conversora de 

angiotensina 

 



D) Hemoculturas e antibioticoterapia de amplo espectro. 

 

27) SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO 

PAULO/SP 2017 - Paciente, de 34 anos, foi vítima de 

agressão após briga em bar, com ferimento cortocontuso 

por arma branca na região de hemitórax à direita, ao 

nível do 5º arco intercostal direito, e, após, foi agredido 

com barra de ferro no abdome superior. Trazido à sala de 

emergência sob protocolo ATLS, que evidenciou vias 

aéreas pérvias, com agitação psicomotora, ausculta 

pulmonar diminuída em hemitórax à direita, dispneia 

saturando 80% em ar ambiente, dor abdominal, PA = 100 

x 60 mmHg, FC = 120 bpm e FR = 25 irpm. Realizou raio 

X de tórax na sala de emergência demonstrado a seguir: 

 
Em relação ao caso descrito, a prioridade de tratamento 

seria: 

(A) Drenagem do tórax à direita, e, em seguida, ressuscitação 

volêmica com dois acessos calibrosos. 

(B) Punção de alívio em região supraclavicular, e, em 

seguida, drenagem de tórax à direita. 

(C) Drenagem do tórax à direita, em seguida, ressuscitação 

volêmica e tomografia de abdome total. 

(D) Avaliar vias aéreas e proceder à Intubação Orotraqueal 

(IOT), máscara de oxigênio (5 litros por minuto), avaliar 

turgência jugular e desvio de traqueia, e, em seguida, 

proceder à drenagem de tórax à direita. 

(E) Por se tratar de um possível pneumotórax hipertensivo, a 

conduta imediata seria a punção de alívio, e, em seguida, 

drenagem de tórax sob sistema de selo d’água. 

 

28) UNICAMP 2020 - O relatório de exames periódicos de 

uma indústria têxtil com 1000 funcionários registrou 150 

indivíduos com hipertensão arterial, em 2016. Após 12 

meses o relatório foi atualizado com 170 casos. Não houve 

demissões, aposentadorias, falecimentos e admissões no 

período. A PROPORÇÃO DE INCIDÊNCIA DA 

DOENÇA EM 2017 É: 

A) 5,1% 

B) 2% 

C) 17% 

D) 13% 

 

29) ENADE 2019 - Os gráficos a seguir mostram a 

distribuição dos casos de Síndrome respiratória aguda 

Grave (SRAG) confirmados para influenza A/H1N1, por 

semana epidemiológica de início dos sintomas no Brasil a 

partir da Semana Epidemiológica (SE) 16/2009 até a 

semana 52/2011. 

 
De acordo com as informações apresentadas nos gráficos, 

é correto afirmar que:  

A) o ano de 2011 apresenta surto epidêmico de SRAG por 

influenza A/H1N1. 

B) o pico de casos confirmados em 2009 foi 10 vezes maior 

que o pico de casos em 2010. 

C) o número de casos de SRAG confirmados foi maior nas 

semanas 25 de 2009, 2010 e 2011. 

D) a tendência entre 2009 e 2011 foi de estabilização dos 

casos confirmados de SRAG por influenza A/H1N1. 

E) O pico de casos confirmados aconteceu entre as semanas 

29 e 33 em 2009, na semana 10 em 2010 e na semana 25 em 

2011. 

 

30) UNICAMP 2020 - A Atenção Primária em Saúde 

(APS) representa o primeiro nível de atenção, é uma 

estratégia de organização dos sistemas de saúde e também 

um modelo de mudança da prática clínico-assistencial dos 

profissionais de saúde. SÃO ATRIBUTOS ESSENCIAIS 

DA APS: 

A) Orientação familiar e comunitária e competência cultural. 

B) Participação social e equidade.  

C) Clínica ampliada e compartilhada.   

D) Integralidade e coordenação. 

 

31) UNICAMP 2018 - Um estudo multicêntrico avaliou a 

correlação entre as taxas de incidência de câncer de pele 

em diferentes faixas etárias e as horas médias de insolação 

diárias em diferentes regiões do planeta. TRATA-SE DE 

UM ESTUDO:  
A) Coorte, onde os indivíduos foram seguidos quanto à 

exposição ao sol em diferentes regiões do planeta. 

B) Ecológico, pois foram analisados agregados espaciais com 

dados ambientais médios.  

C) Transversal, pois foram analisadas as incidências médias 

de câncer de pele em diferentes faixas etárias. 

D) Caso controle, pois foram analisados os casos de câncer 

de pele e comparados quanto à exposição ao sol. 

 

32) UNICAMP 2018 - Considerando o tema prioritário 

da campanha “novembro azul”, de promoção à saúde do 



homem (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2016), e a principal 

causa de morte da população masculina de 20 a 59 anos 

no Brasil, ASSINALE A CORRETA:  

A) A campanha prioriza o câncer de próstata, principal causa 

de morte desta população.  

B) A campanha não tem impacto na principal causa de morte 

desta população.  

C) O rastreamento de câncer de próstata tem demonstrado 

impacto na mortalidade.  

D) O preconceito é o principal obstáculo para diminuição da 

mortalidade desta população. 

 

33) UNIFESP 2017 - Nas entorses do tornozelo, o 

ligamento mais acometido é o: 

A) Talofibular anterior. 

B) Talofibular posterior 

C) Talocalcâneo medial 

D) Talocalcâneo lateral 

E) Talocalcâneo intermédio 

 

34) HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS/RJ 2017 - As 

manobras de Ortolani e Barlow, realizadas durante 

exame físico do recém-nascido ainda na sala de parto, têm 

como objetivo diagnosticar qual patologia? 

A) pé torto congênito 

B) pé plano 

C) joelhos valgos 

D) displasia do desenvolvimento do quadril 

E) joelhos varos 

 

35) FMUSP 2020 – Homem, 23 anos de idade, vítima de 

queda de motocicleta há 2 horas. Sem outras alterações ao 

exame físico, exceto a fratura isolada de fêmur direito. 

Sem lesões vasculonervosas ou de partes moles. Qual o 

melhor tratamento? 

 
A) fixador externo linear simples transarticular de joelho. 

B) endoprótese de fêmur  

C) haste intramedular anterógrada de fêmur  

D) fixação com placas de titânio  

 

36) HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE 

2016 - Bancária de 45 anos veio à consulta queixando-se 

de dor na face radial do punho direito, de início insidioso, 

agravada por movimentos do polegar, abdução e extensão 

do polegar com o punho em flexão e desvio do ulnar. Ao 

exame físico, apresentava dor à palpação local sem outras 

alterações. O teste de Finkelstein foi positivo, e os de 

Phalen e de Tinel, negativos. Qual o diagnóstico mais 

provável? 

A) Epicondilite lateral direita 

B) Síndrome do túnel do carpo. 

C) Tenossinovite do extensor ulnar do carpo. 

D) Tenossinovite dos flexores radial e ulnar do carpo. 

E) Tenossinovite de De Quervain. 

 

37) FMUSP 2020 – mulher, 45 anos de idade, apresenta 

há 8 anos lesões eritematosas e descamativas, bem 

delimitadas, com eritema vermelho vivo e escamas branco 

prateadas aderentes e esparsas no couro cabeludo, região 

sacral, cotovelos e joelhos. Sinal da vela e do orvalho 

sangrento estão presentes. Apresenta história de 

monoartrite de articulação interfalangiana proximal no 

3º quirodáctilo direito. Qual o diagnóstico? 

A) Lupus eritematoso cutâneo crônico 

B) Psoríase 

C) Artrite reumatoide 

D) Dermatite seborreica 

 

38) FMUSP 2020 – homem de 27 anos de idade apresenta 

quadro de Artropatia inflamatória de membros 

inferiores, associada às alterações de exame clínico 

mostradas a seguir: 

 
Considerando a principal hipótese diagnóstica, qual é a 

manifestação ocular mais comum?  

A) Conjuntivite 

B) irite   

C) ceratite 

D) neurite 



39) HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO 

– RJ 2015 - O fenômeno de Raynaud é o sintoma inicial 

na maioria dos pacientes com: 
A) Poliarterite nodosa. 

B) Síndrome de Sjögren. 

C) Esclerodermia. 

D) Poliangiite microscópica. 

E) Púrpura de Henoch-Schönlein. 

 

40) HOSPITAL DAS CLÍINICAS DE PORTO ALEGRE 

2017- Considere as assertivas abaixo sobre febre 

reumática. 

I - É causada por estreptococo do grupo A; 

II - A artrite que ocorre em pacientes com esta condição é 

tipicamente migratória e acomete, em geral, grandes 

articulações; 

III - Não há período de latência entre a infecção 

bacteriana e o surgimento da febre reumática. 

Quais são CORRETAS? 

A) apenas I 

B) Apenas II 

C) Apenas III 

D) Apenas I e II 

E) I,II e III 

 

BOA PROVA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 

 

NOME: ___________________________________________________________ CÓDIGO PESSOA _____________________ 

 

1 A B C D E 

2 A B C D E 

3 A B C D E 

4 A B C D E 

5 A B C D E 

6 A B C D E 

7 A B C D E 

8 A B C D E 

9 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

 

ALGUMA SUGESTÃO OU CRÍTICA? 
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