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C A D E R N O  D E  P R O V A S  

CADERNO 

2 

ESPECIALIDADES: 
 
CARDIOLOGIA (2 ANOS) 
ENDOCRINOLOGIA (2 ANOS) 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA (CLÍNICA MÉDICA/GASTROENTEROLOGIA) 
PNEUMOLOGIA 

 

PROVA: 
 
 CLÍNICA MÉDICA 

 
 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 50 (cinquenta) questões objetivas de Clínica Médica. 

Confira-o. 

2. Esta prova terá, no máximo, 3h30 (três horas e trinta minutos) de duração, incluído o tempo destina-

do à transcrição de suas respostas no gabarito oficial. 

3. Não perca tempo em questões, cujas respostas lhe pareçam difíceis, volte a elas se lhe sobrar tem-

po. 

4. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando ca-

neta esferográfica azul ou preta. 

5. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

6. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com sua folha de respostas, devidamente 

preenchidos e assinados. 

7. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efe-

tivo início das mesmas. 

8. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá ser destaca-

da. 

9. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico www.fumarc.org.br, um dia 

depois da realização da prova. 

10. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova. 

 
 

 
  

http://www.fumarc.org.br/
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  Prezado (a) candidato (a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição Nome 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 
 
 

PROVA DE CLÍNICA MÉDICA – Cad. 2 

 

QUESTÃO 01  

 

Sobre a hepatite do vírus A, é CORRETO afirmar: 
 
(A) Apresenta formas crônicas. 

(B) Apresenta período de incubação de uma semana. 

(C) Tem evolução, em geral, benigna. 

(D) Tem transmissão apenas fecal. 

 

QUESTÃO 02  

 
Com relação aos achados no exame físico do paciente com febre reumática, é CORRETO afirmar: 
 
(A) A artrite é classicamente descrita como não migratória e, na maioria dos casos, deixa sequelas. 

(B) A doença aórtica isolada é comum. 

(C) As pequenas articulações das mãos e da coluna vertebral frequentemente estão envolvidas. 

(D) Os nódulos cutâneos são raros e estão associados, em geral, à cardite grave.  

 

QUESTÃO 03  

 
São antibióticos que NÃO penetram bem no Sistema Nervoso Central: 
 
(A) Aminoglicosídeos e clindamicina. 

(B) Cefalosporinas de terceira geração. 

(C) Cloranfenicol e rifampicina. 

(D) Sulfametoxazol-trimetoprim. 

 

QUESTÃO 04  

 
São características da infecção pelo vírus Ebola, EXCETO: 
 
(A) A transmissão ocorre por meio de contato com secreções corpóreas de pessoas infectadas, incluindo cadáve-

res. 

(B) Febre de início súbito, podendo ser acompanhada de sinais de hemorragias. 

(C) Período de incubação de 21 a 35 dias. 

(D) Pessoas assintomáticas, no período de incubação, não transmitem a doença. 
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QUESTÃO 05  

 
Em relação à infecção pelo vírus Chikungunya, NÃO é correto afirmar: 
 
(A) A doença é causada por um vírus do gênero Alphavírus, transmitida por mosquito do gênero Aedes. 

(B) A infecção causa febre baixa, com lesões bolhosas mais em adultos. 

(C) Não existe tratamento específico, nem vacina disponível para prevenir a infecção pelo vírus. 

(D) Pode manifestar-se clinicamente de três formas: aguda, subaguda e crônica. 

 

QUESTÃO 06  

 
Com relação às febres hemorrágicas, NÃO se pode afirmar: 
 
(A) A leptospirose tem período de incubação de 1 a 30 dias.  

(B) A Rickettisiose é causada por bacilo Gram negativo intracelular.  

(C) Na febre amarela, o quadro clínico típico tem evolução bifásica, com início abrupto, febre alta e pulso lento 

em relação à temperatura (sinal de Faget). 

(D) Na malária, o mosquito é infectado ao sugar o sangue de uma pessoa com hipnozoítos circulantes. 

 

QUESTÃO 07  

 
A condição que NÃO aumenta, de forma significativa, o risco de trombose venosa é: 
 
(A) Cirurgia de implante de prótese. 

(B) Correção cirúrgica de hérnia umbilical em paciente de 30 anos de idade. 

(C) Insuficiência cardíaca congestiva. 

(D) Uso de contraceptivo oral. 

 

QUESTÃO 08  

 
No tratamento do edema agudo de pulmão, são medidas que podem ser utilizadas, EXCETO: 
 
(A) Captopril por via sublingual. 

(B) Espironolactona EV. 

(C) Oxigenoterapia. 

(D) Vasodilatadores EV ou oral. 

 

QUESTÃO 09  

 
A principal propedêutica complementar na investigação da dor pélvica é: 
 
(A) Colonoscopia 

(B) Laparoscopia diagnóstica sistemática 

(C) Ressonância magnética 

(D) Ultrassonografia 

 

QUESTÃO 10  

 
São causas de hipocalemia, EXCETO: 
 
(A) Síndrome de Cushing. 

(B) Insuficiência renal. 

(C) Insuficiência adrenal. 

(D) Hipoaldosteronismo hiporreninêmico. 
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QUESTÃO 11  

 
Correlacione as colunas, considerando os marcadores sorológicos da hepatite por vírus B- VHB e sua interpreta-
ção:  
 

1. AgHBs    (   ) indica exposição prévia ao VHB. 

2. Anti-HBs     (   ) indica baixos níveis de replicação viral. 

3. Anti-HBc (IgM)  (   ) indica resolução da infecção pelo VHB. 

4. Anti-HBc (IgG)  (   ) indica infecção pelo VHB. 

5. AgHBe     (   ) indica altas taxas de replicação viral. 

6. Anti-HBe     (   ) indica fase aguda de infecção pelo VHB.  

 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:  

 

(A) 3-4-6-5-1-2 

(B) 4-6-2-1-5-3 

(C) 5-2-4-1-6-3 

(D) 5-4-6-1-2-3 

 

QUESTÃO 12  

 
O antimicrobiano NÃO indicado para o tratamento de pneumonia por estafilococos multirresistente- MRSA é: 

 
(A) Daptomicina. 

(B) Linezolida. 

(C) Teicoplamina. 

(D) Vancomicina. 

 

QUESTÃO 13  

 
São diagnósticos diferenciais da Dengue, EXCETO: 
 
(A) Febre tifoide. 

(B) Hepatite infecciosa. 

(C) Leptospirose. 

(D) Tétano. 

 

QUESTÃO 14  

 
Relacione as colunas, considerando os diagnósticos com suas respectivas causas: 
 

1. Acidose metabólica    (   ) Depleção grave de potássio 

2. Hipocalcemia      (   ) Hiperparatireoidismo   

3. Alcalose metabólica   (   ) Intoxicação por salicilatos 

4. Hipofosfatemia    (   ) Hipoparatireoidismo  

 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 
(A) 1-2-3-4 

(B) 1-3-2-4 

(C) 2-1-4-3 

(D) 3-4-1-2 
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QUESTÃO 15  

 
A droga vasoativa de escolha em paciente com choque, com PAS inferior a 60mmHg e  normovolêmico é: 
 
(A) Nitroglicerina. 

(B) Nitroprussiato. 

(C) Noradrenalina. 

(D) Levosimendam. 

 

QUESTÃO 16  

 
Quanto às manifestações decorrentes do acometimento gastrointestinal no Lupus Eritematoso Sistêmico-LES, 
NÃO é correto afirmar: 
 
(A) A mais séria complicação gastrointestinal do LES é a vasculite entérica. 

(B) As úlceras orais constituem a manifestação gastrointestinal menos comum no LES. 

(C) Os pacientes com LES recebem medicação imunossupressora, o que pode mascarar alguns sinais de perito-

nite. 

(D) Os pacientes lúpicos podem apresentar pancreatite, hepatite e ascite. 

 

QUESTÃO 17  

 
O exame que NÃO faz parte do critério diagnóstico na Artrite Reumatoide é: 
 
(A) Antipeptídeo citrulinado. 

(B) Fator antinuclear. 

(C) Fator Reumatoide. 

(D) Proteína C reativa. 

 

QUESTÃO 18  

 
São modalidades de parada cardiorrespiratória, EXCETO: 
 
(A) Taquicardia ventricular sem pulso. 

(B) Fibrilação ventricular. 

(C) Fibrilação atrial com frequência cardíaca elevada. 

(D) Assistolia. 

 

QUESTÃO 19  

 
O nível sérico do marcador CA125 pode estar alterado, EXCETO em: 
 
(A) Ascite. 

(B) Derrame pleural. 

(C) Gravidez. 

(D) Tumor cerebral. 

 

QUESTÃO 20  

 
A dosagem de calcitonina tem indicação para o tumor 
 
(A) de paratireoide. 

(B) medular de tireoide. 

(C) ósseo. 

(D) primário oculto. 
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QUESTÃO 21  

 
Sobre o uso de corticoide na rinossinusite aguda, é CORRETO afirmar: 
 
(A) Deve ser usado de maneira criteriosa nos casos mais acentuados de congestão e dor facial. 

(B) Deve-se optar pelo uso parenteral e de depósito. 

(C) Não deve ser usado, pois acarreta supressão imunológica, piorando a infecção. 

(D) Seu uso deve se restringir a aplicação tópica. 

 
 

QUESTÃO 22  

 
Homem de 50 anos de idade desenvolve quadro de edema agudo dos pulmões. 
Exame físico: PA: 80 × 50 mmHg, pulso regular de 160 bpm. ECG: Flutter atrial.  
A conduta imediata CORRETA é: 
 
(A) Amiodarona 5mg/kg em 30 minutos. 

(B) Cardioversão elétrica sincronizada. 

(C) Digital EV. 

(D) Diltiazem EV. 

 
 

QUESTÃO 23  

 
Sobre os anticoagulantes orais, é CORRETO afirmar: 
 
(A) A enoxaparina é uma opção obsoleta no tratamento das tromboses venosas. 

(B) As heparinas de baixo peso molecular só devem ser empregadas nas situações em que estiverem indicadas 

medidas de prevenção de tromboses venosas. 

(C) As novas drogas anticoagulantes de uso oral têm eficácia semelhante à da enoxaparina no tratamento da 

embolia pulmonar. 

(D) O warfarin é uma opção obsoleta no tratamento do tromboembolismo pulmonar. 

 
 

QUESTÃO 24  

 
São causas de hipertireoidismo, EXCETO: 
 
(A) Adenoma Tóxico. 

(B) Doença de Graves. 

(C) Excesso de iodo. 

(D) Hipopituitarismo. 

 
 

QUESTÃO 25  

 
Sobre Artrite infecciosa, NÃO é correto afirmar: 
 
(A) A drenagem do pus e dos detritos necróticos é necessária para curar a infecção e prevenir a destruição da 

cartilagem. 

(B) As infecções das próteses articulares devem ser tratadas por uma a duas semanas. 

(C) O estreitamento do espaço articular e as erosões ósseas sugerem doença em fase avançada. 

(D) Os cocos Gram positivos causam 75% dos casos. 
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QUESTÃO 26  

 
O agente causador mais frequente das pielonefrites bacterianas agudas é: 
 
(A) Bacilos Gram – 

(B) Bacteroides 

(C) Bastonetes Gram - 

(D) Cocos Gram + 

 

QUESTÃO 27  

 
A associação está CORRETA em: 
 
(A) Alergia à penicilina   Cefalosporinas 

(B) Bactérias atípicas   Ceftriaxona 

(C) MRSA    Vancomicina 

(D) Pseudomonas aeruginosa  Tigeciclina 

 

QUESTÃO 28  

 
A classe de antimicrobianos contraindicada na insuficiência renal aguda é: 
 
(A) Aminoglicosídeos 

(B) Cefalosporinas 

(C) Linezolida 

(D) Tigeciclina 

 

QUESTÃO 29  

 
O exame de imagem mais adequado para esclarecer um quadro de icterícia colestática em idoso é: 
 
(A) Colangiografia por ressonância magnética. 

(B) Cintilografia. 

(C) TC abdominal. 

(D) Ultrassonografia abdominal. 

 

QUESTÃO 30  

 
Paciente portador de ascite apresenta quadro de dor abdominal e febre.  
A opção diagnóstica mais compatível é: 
 
(A) Apendicite. 

(B) Colecistite. 

(C) Diverticulite. 

(D) Peritonite bacteriana espontânea (PEB ) 

 

QUESTÃO 31  

 
Paciente feminina e de 40 anos apresenta hemograma com ANEMIA/MICROCITOSE/ HIPOCROMIA.  
Quais exames seriam mandatórios? 
 
(A) Eletroforese de hemoglobina/ Bilirrubinas. 

(B) Fe sérico/ Ferritina/ Capacidade de ligação do ferro/ EPFezes. 

(C) Mielograma / dosagem de eritropoetina. 

(D) Vitamina B12/ Ac. Fólico.  
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QUESTÃO 32  

 
Jovem portador de lesões ulceradas em boca, genitais e cutâneas recorrentes apresenta quadro de meningite 
asséptica.  
Qual doença poderia explicar esses sintomas e sinais? 
 
(A) Linfoma. 

(B) LES. 

(C) Doença de Behçet. 

(D) Artrite reumatoide. 

 

QUESTÃO 33  

 
Segundo critérios de Duke modificados, o diagnóstico definitivo de endocardite infecciosa se dará com: 
 
(A) 2 critérios maiores ou 1 critério maior e 3 menores. 

(B) 2 critérios maiores e 2 critérios menores. 

(C) 2 critérios maiores ou 1 critério maior e 4 critérios menores. 

(D) 3 critérios maiores. 

 

QUESTÃO 34  

 
São critérios diagnósticos para artrite reumatoide, EXCETO: 
 
(A) Artrite simétrica. 

(B) Febre. 

(C) Nódulos subcutâneos. 

(D) Rigidez matinal > 1 hora. 

 

QUESTÃO 35  

 
A classe IV da NYHA na insuficiência cardíaca é definida por: 
 
(A) incapacidade absoluta de atividade física. 

(B) falta de ar aos mínimos esforços. 

(C) falta de ar ao repouso. 

(D) edema de membros inferiores e ascite. 

 

QUESTÃO 36  

 
A relação está CORRETA em: 
 
(A) Ascaris lumbricoides Metronidazol 

(B) Giardia lambria  Levamisole 

(C) S. mansoni  Praziquantel 

(D) T.solium   Furazolidona 

 

QUESTÃO 37  

 
O protocolo para interrupção do tratamento de candidemia é: 
 
(A) 14 dias após negativação da hemocultura. 

(B) 14 dias de tratamento e melhora clínica. 

(C) Após 4 semanas de tratamento. 

(D) Imediatamente após negativação da hemocultura e melhora clínica. 
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QUESTÃO 38  

 
NÃO são medicamentos usados, rotineiramente, no tratamento da Retocolite ulcerativa: 
 
(A) Mesalazina / Sulfasalazina 

(B) Infliximab / Prednisona 

(C) Azatioprina / Ciclosporina 

(D) AAS / Ibuprofeno 

 

QUESTÃO 39  

 
São diagnósticos diferenciais de infarto agudo do miocárdio, EXCETO: 
 
(A) Aneurisma dissecante da Aorta. 

(B) Atelectasia pulmonar. 

(C) Ruptura esofagiana. 

(D) Tromboembolismo pulmonar 

 

QUESTÃO 40  

 
Drogas NÃO usadas no tratamento da hipertensão arterial são: 
 
(A) Amiodarona / dobutamina 

(B) Betabloqueadores / Indapamina 

(C) Furosemida / Hidroclorotiazida 

(D) Losartana potássica / Anlodipina 

 

QUESTÃO 41  

 
Em relação à Artrite reumatoide, são verdadeiras as afirmações, EXCETO: 
 
(A) A doença tem cura. 

(B) Alterações radiológicas presentes. 

(C) Anti-CCP alterado. 

(D) Os exames laboratoriais de doença inflamatória estão alterados. 

 

QUESTÃO 42  

 
São critérios para classificação de Lupus Eritematoso sistêmico, EXCETO: 
 
(A) Anemia / Leucopenia / Trobocitopenia. 

(B) Artrites não erosiva. 

(C) Convulsão / Psicose. 

(D) Infiltrado pulmonar intersticial. 

  

QUESTÃO 43  

 
São critérios de Ranson, na admissão do paciente com pancreatite aguda, EXCETO: 
 
(A) LDH > 350 

(B) Leucocitose > 16.000 

(C) Paciente maior de 65 anos. 

(D) TGO > 250 
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QUESTÃO 44  

 
São exames úteis no diagnóstico de hepatite autoimune: 
 
(A) Anticorpo antimitocondria. 

(B) Anticorpo antimúsculo liso / FAN 

(C) Ceruloplasmina. 

(D) P-anca / C-anca 

 

QUESTÃO 45  

 
São sinais de alerta na Dengue, EXCETO: 
 
(A) Aumento repentino do hematócrito. 

(B) Dor abdominal intensa. 

(C) Hemorragias e petéquias. 

(D) Pressão arterial convergente ( < 20 mmHg). 

 

QUESTÃO 46  

 
No controle das infecções hospitalares, a medida mais eficaz é: 
 
(A) uso de EPIs. 

(B) uso de antibióticos de largo espectro. 

(C) lavagem das mãos. 

(D) isolamento sistemático dos pacientes infectados. 

 

QUESTÃO 47  

 
São fatores predisponentes à halitose, EXCETO: 
 
(A) Saburra lingual. 

(B) Doenças periodontais. 

(C) Doenças metabólicas. 

(D) Doenças do estômago. 

 

QUESTÃO 48  

 
Na Anemia perniciosa, o exame que se encontra alterado é: 
 
(A) Ferro sérico 

(B) Ferritina sérica. 

(C) Dosagem de vit B12 

(D) Dosagem de Ca++ 

 

QUESTÃO 49  

 
No diagnóstico de osteomielite aguda hematogênica, de evolução de 7 dias, o exame NÃO apropriado é: 
 
(A) Rx do osso acometido. 

(B) Cintilografia óssea. 

(C) Hemossedimentação. 

(D) Tomografia computadorizada. 
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QUESTÃO 50  

 
A posição ideal para a medida da pressão arterial é: 
 
(A) Decúbito dorsal. 

(B) Deitada após pequeno esforço físico. 

(C) Recostada. 

(D) Sentada. 
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