
 

 
1. Um rapaz jovem de 18 anos, vítima de uma queda de bicicleta após ser atropelado por um                 

caminhão, sendo projetado para frente. Teve perda de consciência no local, mas acordou             

rapidamente, levantou. Sentiu tontura. Foi encaminhada ao hospital, mais próximo, onde o            

médico plantonista examinou-a e estava com Glasgow 15. Foi mantida em observação e             

após 6 horas teve rebaixamento do sensório e evoluiu para coma. Assinale a melhor              

descrição da evolução do quadro: 

a. Traumatismo crânio encefálico, intervalo lúcido, hematoma epidural agudo 

b. Traumatismo crânio encefálico, intervalo lúcido, hematoma subdural agudo 

c. Traumatismo crânio encefálico, intervalo lúcido, hematoma intracerebral       

crônico 

d. Traumatismo crânio encefálico, simulação, transtorno psicosomático. 

e. Acidente Vascular cerebral, simulação, hemorragia intraventricular 

 
RESPOSTA CORRETA: A 
Justificativa: Traumatismo crânio encefálico leve que evoluiu com intervalo lúcido e           

hematoma epidural agudo. 
 
2. Masculino, 50 anos, com cefaléia súbita e intensa durante ato sexual. CT normal. LCR              

sub-occipital hemorrágico, xantocrômico após centrifugação, 14.000 hemácias, 3 células,         

proteínas 18. Indique se está indicada a angiografia cerebral e qual o diagnóstico que deve               

ser evocado: 

a. Angiografia cerebral é método invasivo, de altíssimo risco para complicações. 

b. Angiografia não deve ser realizada devido ao CT ser normal.  

c. Angiografia deve ser realizada para pesquisar uma malformação        

arteriovenosa. 

d. Angiografia não deve ser realizada, melhor pedir uma angioressonância. 

e. Angiografia deve ser realizada para pesquisar aneurisma. 

 
RESPOSTA CORRETA: E 
Justificativa: Arteriografia cerebral constitui-se o padrão ouro no diagnóstico de aneurismas           

cerebrais. 
 
3. Mulher, de 40 anos, foi admitida em um serviço de emergência trazida pelo esposo, com               

história de cefaléia súbita há 3 dias, associado a vômitos e nucalgia. Refere tratar-se da               

piora cefaléia da vida. Antecedente de enxaqueca e tabagismo. No momento da admissão             

mostrava-se ao exame físico, acordada, vigil, lúcida (PA era de 130/70 mmHg) e o pulso 78                

bat/min, afebril, isocórica, sem déficit motor, com rigidez de nuca. Assinale a melhor             

descrição: suspeita diagnóstica, exames para confirmar a hipótese diagnóstica e          

tratamento 

a. Crise de enxaqueca, pedir tomografia computadorizada, fazer analgésico e alta          

para casa. 

b. Meningite, fazer punção lombar, iniciar antibiótico. 

c. Hemorragia subracnoidea devido aneurisma cerebral roto, pedir tomografia        

computadorizada e fazer punção lombar, pedir avaliação para neurocirurgia         

– arteriografia cerebral e embolização do aneurisma. 



 

d. Hemorragia subracnoidea devido aneurisma cerebral roto, pedir RX de crânio e           

fazer punção lombar, pedir avaliação para neurologia, iniciar antibiótico. 

e. Hemorragia subracnoidea devido aneurisma cerebral roto, pedir RX de crânio e           

fazer punção lombar, pedir avaliação para neurologia e psiquiatria. 

 
RESPOSTA CORRETA: C 
Justificativa: Hemorragia subracnoidea devido aneurisma cerebral roto, urgência média, pedir          

tomografia computadorizada e fazer punção lombar, pedir avaliação para neurocirurgia –           
arteriografia cerebral e embolização do aneurisma o mais rápido possível para evitar o             
ressangramento, hidrocefalia e ou vasoespasmo cerebral. 

 
4. Uma mulher, jovem de 26 anos, apresentou quadro súbito de crise convulsiva Tonico             

Clônica generalizada. Como antecedente fazia uso de contraceptivo oral. Admitida no           

hospital torporosa, 3 episódios de vômitos, afebril, Sem déficit motor, pupilas isocóricas e             

reagentes. Assinale a melhor descrição da evolução do quadro: 

a. Hipertensão intracraniana, estado de mal convulsivo, meningite bacteriana 

b. Hipertensão intracraniana, estado conversivo, tumor cerebral 

c. Hipertensão intracraniana, estado de mal convulsivo, trombose venosa        

cerebral 

d. Hipertensão intracraniana, estado de mal convulsivo, meningite viral 

e. Hipertensão intracraniana, estado conversivo, trombose venosa cerebral 

 

RESPOSTA CORRETA: C 

Justificativa: Trombose venosa cerebral devido uso de contraceptivo oral, ocasionando          

hipertensão intracraniana com crise convulsiva e vômitos. 

 

5. Um menino, de 10 anos, foi admitido em um serviço de emergência trazido pelo resgate               

do SAMU, com história de queda da trave do campo de futebol sobre sua cabeça, há cerca                 

de 2 horas. Segundo relato, no local do acidente o menino não perdeu a consciência, mas                

teve vômitos e sangramento pelo ouvido esquerdo. No momento da admissão           

mostrava-se ao exame físico, acordado, vigil, lúcido (FR 20), (PA era de 100/60 mmHg) e o                

pulso 98 bat/min, isocórico, sem déficit motor. Fez Tomografia de crânio que foi normal.              

Ficou internado por 48 horas e recebeu alta. Após 2 dias retorna ao hospital sonolento,               

febril (39º.C). Assinale a melhor descrição: Glasgow na admissão, relação do sangramento            

do ouvido com o TCE e a causa mais provável da febre e a diminuição da consciência é: 

a. 15, otorragia esquerda devido lesão da membrana timpânica esquerda,         

suspeita de fratura da mastóide, febre devido quadro infeccioso, com          

sonolência e meningite  

b. 12, otorrragia esquerda, devido lesão do nervo acústico, febre devido a           

inflamação do nervo, neurite. 

c. 15, epistaxe nasal esquerda, devido lesão da lâmina cribiforme do etmóide,           

febre devido quadro viral que é comum em crianças 

d. 14, otorragia esquerda, devido lesão da membrana timpânica esquerda, por          

fratura do osso occipital, febre devido pneumonia comum em crianças. 



 

e. 15, otorragia esquerda devido lesão da base do crânio, suspeita de fratura da             

asa maior do esfenóide, febre devido quadro infeccioso, com sonolência e           

abscesso cerebral.  

 
RESPOSTA CORRETA: A 
Justificativa: Glasgow 15 (estava lúcido, mobilizava os 4 membros e pupilas isocóricas).            
Otorragia devido lesão da membrana timpânica esquerda. Ficou internado em observação e            
depois liberado bem. Voltou com febre de 39ºC devido quadro infeccioso – meningite 
 
 

 

6. Qual o primeiro sinal clínico que aparece na retinopatia diabética? 

a) Hemorragias 

b) Microaneurismas 

c) Exsudatos duros 

d) Exsudatos moles 

RESPOSTA: B 

EXP: Os microaneurismas são os primeiros sinais da retinopatia diabética, onde o tempo de              
evolução é o fator mais importante. Apenas para relembrar, os microaneurismas ficam na             
camada nuclear interna sendo hiperfluorescentes na angiografia. 

7. Os nódulos de Lisch estão presente em qual das doenças abaixo: 

a) DMRI 

b) Doença de Sturge-Weber 

c) Homocistinúria 

d) Neurofibromatose 

RESPOSTA: D 

EXP: A neurofibromatose tipo 1 é caracterizada por: neurofibroma - sinal do S na pálpebra;               
polineurite - evidencia dos nervos corneais; ectropio uveal; encefalocele esfenoidal - agenesia            
de asa maior de esfenoide; nodulos de Lisch; glaucoma; glioma de nervo optico e nevus de                
coroide. Já a NF tipo 2 apresenta tanto glioma como meningeoma e está associada a catarata. 

8. Sobre os fotorreceptores retinianos, podemos dizer que: 

a) Os cones são usados na visão mais detalhada e precisa como na leitura e              

percepção de cores e predominam na mácula. 

b) Os cones apresentam como característica o fato de funcionarem pior com           

iluminação 

c) Os bastonetes apresentam uma distribuição uniforme em toda a extensão da           

retina 

d) Os bastonetes são usados para perceber movimentos e detalhes como rosto           

das pessoas 

RESPOSTA: A 



 

EXP: Os cones estão em menor número, mais localizados na mácula com pico na fóvea, sua                
sensibilidade maior é na luz forte, resolução excelente (20/20). Já os bastonetes estão em              
maior número, mais na periferia, baixa resolução e com maior sensibilidade na penumbra,             
ótimo para localização espacial. Segue um quadro comparativo. 

Célula bastonete Cone 

Pico de absorção 507nm VM:565 VD: 535 

AZ: 430 

Sensibilidade penumbra Luz forte 

Resolução espacial Fraca 20/200 Excelente 20/20 

Somação espacial excelente Fraca 

Pico de densidade 

retiniana 20 graus da retina Fóvea 

Efeito Stiles-Crawford mínimo sim 

Numero na retina 

(prox.) 125 milhoes 6,5 milhoes 

efeito “Stiles – Crawford”: a luz que passa pelas regiões periféricas da pupila não é tão                
eficiente como sensibilizadora dos cones da retina quanto a luz que passa pelo centro da               
mesma. 

9. Uma cicatriz atrófica retiniana situada em quadrante nasal superior estará representada           

em que área do campo visual? 

a. Nasal superior 

b. Nasal inferior 

c. Temporal superior 

d. Temporal inferior 

RESPOSTA: D 

EXP: As lesões retinianas sempre geram uma imagem em espelho no campo visual, portanto              
muma lesão nasal superior gera um escotoma temporal inferior. 

10.  Com relação à obstrução da via lacrimal do recém-nascido, está correto afirmar: 

a. A desobstrução espontânea ocorre em cerca de 30% dos casos até o quarto             

mês de vida e em 40% dos casos ao término do primeiro ano de vida 

b. São considerados casos com prognóstico ruim para a sondagem: crianças          

com mais de um ano de idade, que já tenham sido submetidas a uma ou mais                

sondagens e que apresentam grande dilatação do saco lacrimal 



 

c. A canalização incompleta do ducto nasolacrimal na válvula de Rosenmuller          

constitui a anormalidade congênita mais frequente do sistema lacrimal de          

drenagem 

d. A imperfurada dos pontos lacrimais representa uma falha congênita precoce          

no processo de formação e canalização das vias lacrimais, ocorrendo por volta            

do primeiro e segundo meses de gestação 

RESPOSTA: B 

EXP: A canalização muitas vezes somente se completa após o parto. A canalização pode se               
completar logo após o nascimento ou um pouco mais tarde, havendo chance de cura              
espontânea no período que compreende o nascimento até um ano de vida em cerca de 80 a                 
98% 

A chance de cura espontânea pode existir, mas diminui gradativamente com o aumento da              
idade, diminui também quando o saco lacrimal encontra-se dilatado. 

O melhor prognóstico ocorre quando a obstrução ocorre mais próximo da válvula de Hasner 

11. Paciente com epiglotite pediátrica, apresenta quadro de disfagia, odinofagia intensa e           

febre alta, que pode evoluir com estridor e insuficiência respiratória se não houver             

tratamento adequado. Qual o principal agente etiológico?  

a. Streptococcus pneumoniae.  

b. Moraxella catarralis.  

c. Streptococcus pyogenes.  

d. Staphylococcus aureus.  

e. Haemophilus influenzae.  

 

RESPOSTA: (E) Haemophilus influenzae. COMENTÁRIO: A bactéria gram-negativa Haemophilus         

influenzae tipo B é o principal agente etiológico da epiglotite. 

 

12. Paciente masculino, 53 anos de idade, metalúrgico há 20 anos procura atendimento            

médico por emagrecimento e surgimento de nódulo cervical direito no nível V do trígono              

cervical posterior de aproximadamente 6,5cm, endurecido, irregular e móvel, há          

aproximadamente 7 meses evoluindo com piora progressiva. Diz ainda que apesar de usar             

EPI (protetor auditivo do tipo inserção) tem percebido um quadro de plenitude aural com              

hipoacusia a esquerda. Histórico de tabagismo (aproximadamente 20 cigarros/dia) desde          

os 16 anos de idade e etilismo eventual. Na otoscopia evidenciou-se ainda sinais de otite               

média serosa a esquerda. Baseado na história e no exame físico descritos é CORRETO              

afirmar:  

a. O linfonodo aumentado em questão enquadra-se no estadiamento N1         

conforme a American Joint Comitte.  

b. Deve-se suspeitar de um processo expansivo de rinofaringe visto que além           

do quadro clínico, apresenta um provável linfonodo metastático no trígono          

cervical posterior ao nível V.  

c. Deve-se inicialmente suspeitar somente de um linfonodo inflamatório        

reacional relacionado ao quadro de otite média serosa.  



 

d. O linfonodo aumentado em questão enquadra-se no estadiamento N2a         

conforme a American Joint Comitte.  

e. Há mais de uma alternativa correta.  

 

RESPOSTA: (B) Deve-se suspeitar de um processo expansivo de rinofaringe visto que além do              
quadro clínico, apresenta um provável linfonodo metastático no trígono cervical posterior ao            
nível V.  
COMENTÁRIO: A via eferente da drenagem linfática da rinofaringe é representada pelos níveis             
II, III, IV e V. Assim sendo, massas cervicais crônicas representadas por linfonodo(s)             
aumentado(s) no nível V, com tamanho superior a 2,0cm, forma arredondada, bordas            
irregulares e mal definidas, heterogenicidade de sinal nos exames de imagem devem ser(em)             
suspeitos de metástase de neoplasia de rinofaringe, principalmente quando com sinais de otite             
média serosa associada. 
 
13. Os nódulos da tireóide são extremamente comuns, com uma prevalência de nódulos            

palpáveis estimada em 4% a 7% da população adulta feminina e 1% da população adulta               

masculina. Além disso, os nódulo da tireóide são identificados à ultrassonografia de            

pescoço entre 50% a 68% dos indivíduos saudáveis, especialmente mulheres. Sendo que a             

grande maioria dos nódulos tireoideanos são histologicamente benignos mas por outro           

lado, em 95% dos casos o câncer da tireóide se apresenta como nódulo tireoideano, são               

dados da história e exame físico que sugerem maior risco de malignidade do nódulo              

tireoideano:  

a. Gênero feminino e idade entre 20 a 70 anos de idade.  

b. História familiar (até parente de segundo grau) de câncer de tireoide, desde            

que pelo menos 1 parente de primeiro grau com carcinoma. 

c. História de exposição à radiação ionizante ou radioterapia cervical na          

infância ou adolescência. 

d. Nódulo com rápido crescimento ou sintomas compressivos       

independentemente dos resultados dos métodos de imagem.  

e. Há mais de uma alternativa correta.  

 

RESPOSTA: (C) História de exposição à radiação ionizante ou radioterapia cervical na infância ou              

adolescência.  

COMENTÁRIO: São dados da história e exame físico que sugerem maior risco de malignidade do               

nódulo tireoidiano: Sexo masculino; idade < 20 anos ou > 70 anos; história de exposição à                

radiação ionizante ou radioterapia cervical na infância ou adolescência; diagnóstico prévio           

de câncer de tireoide tratado com tireoidectomia parcial; História familiar (parente de            

primeiro grau) de câncer de tireoide; especialmente se ≥ 2 membros afetados, no caso de               

carcinoma diferenciado; Síndromes hereditárias como Neoplasia Endócrina Múltipla Tipo 2          

(NEM 2), síndrome de Cowden, síndrome de Pendren, síndrome de Werner, Complexo de             

Carney, polipose adenomatosa familiar; Nódulo com rápido crescimento ou volumoso com           

sintomas compressivos (estes dados devem ser confrontados com os resultados dos           

métodos de imagem para se confirmarem como suspeitos para malignidade do nódulo);            

Nódulo endurecido, aderido a planos profundos, pouco móvel; associado a paralisia           

ipsilateral de corda vocal; ou linfonodomegalia cervical; Nódulo incidentalmente detectado          

no FDG-PET (como captação focal) em pacientes oncológicos. 

 



 

14. Sobre as paralisias laríngeas é CORRETO afirmar:  

a. A paralisia unilateral de prega vocal é mais freqüente do lado direito,            

provavelmente pelo fato do trajeto do nervo recorrente neste lado ser maior            

que do lado esquerdo, estando por isto mais exposto a lesões.  

b. O músculo tireoaritenóideo compõem o corpo das pregas vocais, inervado          

pelo ramo posterior do nervo laríngeo recorrente promove tensão e          

alongamento dos ligamentos vocais e sua contração produz sons mais agudos.  

c. O músculo cricotireóideo inervado pelo nervo laríngeo superior promove         

tensão e alongamento dos ligamentos vocais e desta forma é o músculo que             

controla a freqüência da voz e sua contração produz sons mais agudos.  

d. Na eletromiografia da laringe em geral são avaliados os músculos          

cricotireóideos e tireoaritenóideos bilateralmente e, por meio deles, os nervos          

laríngeos recorrentes e laríngeos superiores, respectivamente.  

e. A paralisia isolada de nervo laríngeo superior geralmente está associada a           

causas traumáticas ou iatrogênicas e menos freqüentemente a neurites.  

 

RESPOSTA: (C) O músculo cricotireóideo inervado pelo nervo laríngeo superior promove tensão e             

alongamento dos ligamentos vocais e desta forma é o músculo que controla a freqüência              

da voz e sua contração produz sons mais agudos.  

COMENTÁRIO: Segundo o Tratado Brasileiro de Otorrinolaringologia é o músculo cricotireóideo,           

inervado pelo nervo laríngeo superior, que promove a tensão e o alongamento dos             

ligamentos vocais e desta forma é o músculo que controla a freqüência da voz e sua                

contração produz sons mais agudos.  

 

15. QUESTÃO 5. Paciente, mulher com 34 anos de idade, procura otorrinolaringologista com            

história de início súbito de paralisia em hemiface direita associada a diminuição do             

lacrimejamento ipsilateral e alteração da gustação dos 2/3 anteriores da língua. Em relação             

aos quadros de paralisia facial periférica é correto afirmar, EXCETO:  

a. As audiometrias tonal e vocal avaliam a função auditiva que pode estar            

afetada quando a orelha interna ou o nervo vestibulococlear também está           

acometido, enquanto a imitanciometria permite a pesquisa do reflexo do          

músculo estapédico inervado pelo ramo estapédico do segmento timpânico do          

nervo facial.  

b. A apresentação mais comum é a paralisia de Bell de causa idiopática em             

55%-80% dos casos, seguida pelas causas traumáticas, tumorais ou infecciosas,          

destacando-se as infecções por herpes simples e varicela zoster.  

c. O núcleo do nervo facial recebe exclusivamente informações do hemisfério          

ipsilateral e está localizado na região dorsal da porção inferior da ponte e             

desta forma, lesões nucleares geralmente evoluem com paralisia completa         

associada a comprometimento do nervo abducente, trigêmeo e        

vestibulococlear.  

d. A eletroneurografia é considerada o melhor meio para avaliar o prognóstico da            

paciente após 48 horas de instalação da paralisia facial periférica já que as             

amplitudes do potencial de ação muscular composto é proporcional ao          

número de axônios íntegros e a relação percentual entre as amplitudes do            

lado normal e do lado afetado indica o percentual de fibras nervosas íntegras             

no nervo facial acometido.  



 

e. A eletromiografia é o exame de escolha na avaliação da atividade elétrica da             

musculatura facial, sendo mais adequado a partir da segunda semana de           

evolução, caracterizado por fibrilação na denervação e de potenciais         

polifásicos na regeneração neural. 

 

RESPOSTA: (C) O núcleo do nervo facial recebe exclusivamente informações do hemisfério            

ipsilateral e está localizado na região dorsal da porção inferior da ponte e desta forma,               

lesões nucleares geralmente evoluem com paralisia completa associada a         

comprometimento do nervo abducente, trigêmeo e vestibulococlear.  

COMENTÁRIO: Há vários anos prevalecia o conceito de que as fibras responsáveis pela inervação              

dos músculos da porção inferior da face (orbicular da boca, bucinador e platisma) seriam              

cruzadas, isto é, viriam apenas do hemisfério contralateral, enquanto as fibras destinadas            

aos músculos da porção superior da face (músculo frontal, corrugador do supercílio,            

orbicular do olhos) seriam provenientes tanto do hemisfério ipsi como do hemisfério            

contralateral. Alguns autores observaram que tanto os músculos superiores como os           

inferiores da face recebem inervação de ambos hemisférios, porém as fibras vindas do             

hemisfério ipsilateral em direção aos músculos da porção inferior seriam fisiologicamente           

e numericamente menos importantes que as fibras do hemisfério contralateral. Estas           

fibras atingiriam apenas alguns músculos da porção inferior, e não todos, o que poderia              

explicar a persistência funcional de alguns grupos musculares frente a lesões que deveriam             

provocar déficits completos. O núcleo facial recebe informações dos dois hemisférios e            

está localizado na região lateral da porção inferior da ponte. Está posicionado rostralmente             

ao núcleo ambíguo, medial ao trato espinal do trigêmeo e lateral ao fascículo longitudinal              

medial. Apresenta em torno de 4 mm de comprimento e contém de 7.000 a 10.500 células                

nervosas, sendo o maior entre todos os núcleos motores cranianos. Devido ao seu fino              

controle desempenhado na mímica facial, encontramos subdivisões do núcleo facial em           

grupos celulares que irão inervar grupos musculares faciais específicos. Do núcleo facial            

saem as fibras que formarão o nervo intermédio-facial. Estas fibras emergem da porção             

dorsal do núcleo, caminhando em direção dorsomedial, próximas ao soalho do IV            

ventrículo. Nesta localização as fibras ascendem dorsalmente ao núcleo abducente,          

caminhando rostralmente a este em direção ventrolateral. Por fim, o nervo facial emerge             

na face lateral do tronco cerebral, no limite caudal da ponte. 

 

 

16. Com relação ao tratamento dos tumores renais por meio de terapias ablativas (             
radiofrequência e criocirurgia) assinale a alternativa correta: 

a. Ambas as formas de tratamento não podem ser feitas por via percutânea e             
necessitam acesso direto ao rim, seja por cirurgia aberta, seja por via            
videolaparoscópica, uma vez que o contato direto do probe térmico com a            
pele pode levar a queimaduras graves. 

b. Esses procedimentos são contraindicados nos pacientes com recidivas locais         
após nefrectomia parcial. 

c. O perfil de paciente ideal para eses tratamentos é de joves e sem             
comorbidades importantes. 



 

d. A eficácia a longo prazo dessas modalidades terapêuticas não esta bem           
estabelecida, quando comparada a excisão cirúrgica e os dados da literatura           
indicam índices de recidiva superiores aos da abordagem tradicional. 

e. O tamanho da lesão a ser tratada é importatnte na seleção dos casos, pois esta               
terapia tem melhores resultados em tumores que edem entre 5 e 6 cm. 

 

17. Paciente com 58 anos com câncer de próstata. Realizou prostatectomia radical com             
anatomo patológico de adenocarcinoma da próstata Gleason 7, sem invasão da capsula,            
vesicúlas seminais ou ganglios. Após 45 dias da cirurgia seu PSA esta em 2,2 ng/ml. Qual                
sua conduta neste paciente. 

a. Indicação Quimioterapia. 

b. Faria novo PSA em 3 meses. 

c. Solicitaria PET-CT com PMSA para definir tratamento. 

d. Solicitaria Tomografia Computadorizada do abdomen total e pelve. 

e. Indicaria Terapia de Deprivação Androgênica 

18. Paciente de 60 anos, sexo masculino, com hematúria macroscópica indolor, no último             
mês. Qual a provável causa: 
 

a. Uretral por processo inflamatório. 

b. Na bexiga e provavelmente é secundário a um tumor urotelial. 

c. No trato urinário superior por litíase renal. 

d. No colo vesical , secundário a infecção do trato urinário. 

e. Em um dos ureteres, secundário a uma fístula artério-venosa. 

 

19. A alfafetoprotéina (AFP) é um dos marcadores utilizados para o câncer de testículo.             
Considerando pacientes com seminoma puro e pacientes com tumores         
não-seminomatosos, quais as porcentagens dos casos seria esperadoum aumentodos         
níveis desse marcador no moent do diagnóstico: 

a. Seminoma puro: 10% Tumores não-seminomatosos: 20-30%. 

b. Seminoma puro: 0% Tumores não-seminomatosos: 50-80%. 

c. Seminoma puro: 50-70% Tumores não-seminomatosos: 0%. 

d. Seminoma puro: 20-30% Tumores não-seminomatosos: 10%. 

e. Seminoma puro: 0% Tumores não-seminomatosos: 20-30%. 
 

20. No câncer de penis, é correto afirmar: 

a. Incidência de 1/10.000 homens . 

b. 96% são tomores basocelulares e 3% são carcinomas de células escamosas. 

c. Leucoplasia, tumor de Busch Lowenstein e balanite xerotica esclerosante são          
consideradas pré-malignas. 

d. Metástases por via hematogênica são comuns. 

e. Metástases ganglionares retroperitoneais não pioram o prognóstico. 

 



 

21. Senhor de 78 anos dá entrada no pronto-socorro taquidispneico, sendo diagnosticado com            
pneumonia. A gasometria arterial coletada na admissão demonstra pH de 7,30 (VR            
7,36-7,44); pCO2 24 mmHg (VR: 35-45); HCO3: 10 mEq/L (VR: 22-26) e BE: −6 (VR: −2-+2).                
Neste caso há acidose  

a. metabólica e alcalose respiratória.  
b. respiratória compensada.  
c. metabólica e acidose respiratória.  
d. metabólica compensada.  
e. respiratória e alcalose metabólica.  

 
Trata-se de uma acidose metabólica compensada pois: 
1º. Passo – Ph = acidose 
2º. Passo – responsável pela acidose é o bicarbonato, configurando componente metabólico 
3º. Passo – pCO2 esperada para acidose metabólica (queda 1 HCO3 = queda de 1 a 1,5 no                  
pCO2), como o HCO3 baixou 14 pontos, o pCO2 deve baixar de 14-21 pontos. Tendo a pCO2                 
baixado 16 pontos, estamos frente a um quadro compensado, portanto somente acidose            
metabólica 

22. Paciente de 35 anos procura o consultório por alteração pressórica. Relata que as aferições              
realizadas em casa encontram-se alteradas há seis meses, mas encontra-se assintomático.           
Nega comorbidades ou uso de medicamentos. Ao exame apresenta PA 152/94mmHg e            
restante do exame sem particularidades. Assinale a assertiva que contém investigação           
complementar desnecessária no momento.  

a. Avaliação de função renal (ureia e/ou creatinina).  
b. Determinação de albuminúria. 
c. Glicemia e lipidograma 
d. Eletrocardiograma.  
e. Teste ergométrico.  

 

Resposta correta E, pois conforme orientação da 7 Diretrizes Brasileiras de Hipertensão o Teste              
Ergométrico é resevado para Suspeita de DAC estável, DM ou antecedente familiar para DAC              
em pacientes com PA controlada , e os exames preconizados são: 

 

 
 

23. A alteração no eletrocardiograma − ECG que NÃO está relacionada a hiperpotassemia é:  

 

a. onda T em tenda e apiculada.  
b. alargamento do complexo QRS.  
c. fibrilação ventricular.  
d. assistolia.  
e. aumento da amplitude da onda P .  



 

Resposta correta E – nos casos de hipercalemia temos redução progressiva da onda P até               
desaparecimento da mesma 

 
24. Todos os pacientes com insuficiência renal aguda manifestam algum grau de azotemia. Os             

achados abaixo são característicos da azotemia pré-renal,  EXCETO:  
 

a. Fração de excreção de sódio <1.  
b. Razão ureia/creatinina plasmática > 20.  
c. Concentração urinária de sódio (mmol/l) >20.  
d. Razão creatinina urinária/creatinina plasmática >40.  
e. Osmolalidade urinária (mosmol/Kg de água) geralmente > 500.  

 
Todas estão corretas exceto a C, pois nestes casos encontramos Na urinário baixo (<20mmol/l) 
 
25. Na investigação de um paciente com hematúria, é  CORRETO afirmar que  
 

a. hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, edema e hematúria são característicos       
da Síndrome Nefrítica.  

b. hematúria associada à piúria estéril é fortemente indicativa de pielonefrite          
crônica.  

c. a presença de cilindros hemáticos no sedimento urinário é indicativo de           
hematúria de origem glomerular.  

d. dor lombar e massa abdominal palpável, associadas com hematúria,         
correspondem a tríade classicamente encontrada na nefrolitíase.  

e. a presença de acantócitos no sedimento urinário é indicativa de doença do            
trato urinário inferior como causa da hematúria.  

 
A – incorreta pois hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, edema e hematúria são          
característicos da Síndrome Nefriótica 
B – incorreta pois estes achados são sugestivos de tuberculose urinária. 
C -correta pois cilindros hemáticos são formados intratubularmente, e quando apresentados           
na urina demonstram que o sangue ali presenta passou pelo glomérulo, não podendo ser              
sangue das vias excretoras. 
D – incorreta pois dor lombar e massa abdominal palpável, associadas com hematúria,             
correspondem a tríade classicamente encontrada na doença renal policística 
E – incorreta pois a presença de acantócitos no sedimento urinário é indicativa de doença do                
trato urinário alto como causa da hematúria. 

26.  Analise as assertivas abaixo sobre maus tratos na infância e adolescência: 

I. A ocorrência de óbitos é maior quando envolve adolescentes. 

II. Na maioria dos casos, a violencia é exercida por familiares ou responsáveis 

III. A negligência deixou de ser considerada uma forma de maus tratos desde 2010. 

Quais estão corretas? 

a. Apenas I 

b. Apenas II 

c. Apenas III 

d. I e II 

e. I, II e III 



 

27. O autismo infantil apresenta predominância no sexo _____________, sendo que a idade            
usual para seu diagnóstico é em torno dos ____________, embora seja sugerido que esse              
diagn[ostico possa ser bem estabelecido em torno dos _____________ de idade.  

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho            
acima. 

a. masculino – três anos – dezoito meses 

b. feminino- três anos – dezoito meses 

c. masculino – dois anos – doze meses 

d. feminino – dois anos – doze meses 

e. masculino – dezotio meses – seis meses 

28. Em relação ãs recomendações sobre o diagn[ostico diferencial da depressão com           
transtorno bipolar, analise as assertivas abaixo: 

I – Investigar história prévia de episódio maníaco ou hipomaníaco 

II – Deve-se assegurar que os sintomas levantam suspeita de episódio man[iaco ou             
hipomaníaco ocorreram no mesmo período 

III – antidepressivos não devem ser iniciados em pacientes com transtorno bipolar, sob             
risco de desencadear episódio maníaco 

Quais estão corretas 

a. Apenas I 

b. Apenas I e II 

c. Apenas I e III 

d. Apenas II e III 

e. I, II e III 

 

29. Uma senhora de 58 anos de idade vem à Unidade de Saúde de Família para uma consulta                 
de rotina e queixa-se que sempre teve problemas para dormir e que isto tem piorado               
muito nos últimos anos. Etá mais dispersa, com dificuldades de se concentrar e está              
ficando muito sonolenta durante o dia. A paciente é saudável, não apresenta sintomas             
ansiosos ou depressivos. Você solicita que a paciente faça um diário do sono e eisga               
algumas recomendações básicas para uma boa higiene do sono. Dois meses depois, ela             
retorna e queixa-se que apesar de atender às recomendações sugeridas, ainda mantém o             
quadro de insônia. Você opta por iniciar tratamento medicamentoso por um curto período             
de tempo. Dentre as possibilidades terapêutica, qual a melhor opção terapêutica?  

a. Amitriptilina 25mg 

b. Prometazina 25mg 

c. Melatonina 5mg 

d. Zolpidem 10mg 

 

30. Homem de 22 anos de idade é trazido por conhecidos ao pronto-socorro, por alteração do               
comportamento. Apresenta agressividade importante. Chegou a iniciar brigas com amigos,          
inclusive com violência física. Apresenta também aceleração psicomotora e de linguagem,           
pensamento com associações frouxas e conteúdo persecutório e niilista (“me mata logo, é             
para isso que você está aqui”). Segundo o pai, ele nunca teve alteração comportamental              
antes, ou qualquer antecedente pessoal ou familiar relevante. Tinha disso visto há 7 horas              



 

por amigos, quando apresentava comportamento normal. No exame clínico, pupilas          
midriáticas, PA 154/96mmHg, FC 116 bp, Tax = 36,7oC, FR = 25 irpm, sem outras               
alterações. A conduta medicamentosa imediata deve ser: 

a. Propranolol e ácido valpróico 

b. Haloperidol e propranolol 

c. Ácido valpróico e prometazina 

d. Haloperidol e prometazina 

 

 


