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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 destinado 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 tempo.
4. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando caneta 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 efetivo início das mesmas.
8. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá ser destacada.
9. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico www.fumarc.org.br, dois
dias depois da realização da prova.
10. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova.
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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
No que diz respeito à Doença de Creutzfeldt – Jakob (DCJ), NÃO é correto afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

A DCJ é um distúrbio que evolui com demência, mioclonias, rigidez e sinais corticais focais
Doenças priônicas como a DCJ são raras
Na DCJ não existe tratamento comprovado
Na DCJ, a morte usualmente ocorre 5 anos a partir do primeiro sintoma

QUESTÃO 02
Sobre a Doença de Crohn, é correto o que se afirma, EXCETO em:
(A) A Doença de Crohn pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal, desde a boca até a região perianal.
(B) A tomografia computadorizada pode mostrar alças intestinais espessadas.
(C) Ciprofloxacino, Ácido 5- aminossalicílico, predinisona, metronidazol, adalimumabe são utilizadas na terapia
medicamentosa.
(D) São complicações frequentes da doença o megacolon tóxico e a perfuração colônica.

QUESTÃO 03
Em relação ao diagnóstico da Dengue, é CORRETO afirmar:
(A) A dor abdominal intensa e contínua, hipotensão postural e plaquetas abaixo de 50.000/mm³ são sintomas de
gravidade do quadro clínico.
(B) A prova do laço positiva é patognomônica da febre hemorrágica da dengue.
(C) A sorologia para dengue (IgM e IgG) deve ser solicitada após o 12º dia da doença.
(D) O hematócrito diminuído acima de 20% do valor normal ocorre na síndrome do choque da dengue.
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QUESTÃO 04
Quanto à diarreia ou colite pseudomembranosa associada ao clostridium difficile, é CORRETO afirmar:
(A) Alternativa terapêutica é representada por vancomicina endovenosa 2 g/dia por 14 dias.
(B) A recorrência dos sintomas pode aparecer dentro de dias ou semanas após completado o tratamento.
(C) Aminoglicosídeos, tetraciclina e cloranfenicol são antimicrobianos frequentemente associados à indução da
colite por clostridium difficile.
(D) As fezes sempre exibem sangue macroscópico.

QUESTÃO 05
Em relação às diarreias agudas, é correto o que se afirma, EXCETO em:
(A) A diarreia aguda é caracterizada pela eliminação diária de mais de 250g de fezes, geralmente por 2 a 3 dias
consecutivos e menos que 2 a 3 semanas.
(B) A principal causa de diarreia aguda nos adultos é infecciosa.
(C) Os antibióticos devem ser usados como rotina na diarreia aguda.
(D) Os antidiarreicos não estão indicados na maioria dos casos de diarreia aguda.

QUESTÃO 06
São fatores de risco associados à hipertensão arterial primária, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Deficiência de vitamina D.
Dislipidemias.
Obesidade.
Uso de anticoncepcional oral.

QUESTÃO 07
São causas de neutrofilia adquirida, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Glicocorticoides.
Hiperesplenismo.
Sindrome de Down.
Tabagismo.

QUESTÃO 08
Para origem da hematúria, na presença de eritrócitos dismórficos no exame de urina, é CORRETO o item:
(A)
(B)
(C)
(D)

Glomerular.
Túbulo intersticial renal.
Uretral.
Vesical.
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QUESTÃO 09
Sobre o tratamento antimicrobiano na peritonite bacteriana espontânea, analise as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.

Pode-se iniciar o tratamento antibiótico empírico.
A cultura do líquido ascítico pode ser negativa em 60% dos casos.
A maioria dos germes são bactérias Gram-positivas.

Estão CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

QUESTÃO 10
Sobre a Dengue, estão corretas as seguintes afirmativas, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Os principais vetores da dengue são os mosquitos Aedes das espécies aegypti ealbopictus.
O único reservatório a participar no ciclo transmissor do vírus da dengue é o próprio homem.
É frequente o achado de eritema nodoso.
A leptospirose, malária e riquetisioses estão entre os diagnósticos diferenciais da dengue.

QUESTÃO 11
Com relação à Sífilis, NÃO é correto o que se afirma em:
(A) A adenopatia pode persistir por muito tempo após a cicatrização do cancro.
(B) A resposta ao tratamento, na fase inicial, deve ser monitorada sorologicamente a intervalos de 6 a 12 meses
(e a 3 meses nas pessoas infectadas pelo HIV).
(C) Os pacientes com sífilis devem ser avaliados para infecção pelo HIV.
(D) Um teste FTA-ABS negativo não exclui a neurossífilis.

QUESTÃO 12
São doenças de transmissão respiratória, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Leptospirose.
Meningite Meningocócica.
Tuberculose.
Varicela.
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QUESTÃO 13
Quanto aos antimicrobianos usados no tratamento para bactérias Gram-positivas multirresistentes, são
CORRETOS os indicados em:
(A)
(B)
(C)
(D)

Aztreonan e Vancomicina.
Linesolida e Daptomicina.
Polimixin e Meropenen.
Voriconazol e Micafungina.

QUESTÃO 14
Sobre o tratamento das pneumonias comunitárias adquiridas – PAC, em adultos, analise as afirmativas:
I.
II.
III.

A associação de macrolídeo mais uma cefalosporina de 3ª geração é indicada no tratamento de pacientes
hospitalizados com PAC.
Doses maiores de levofloxacino (750mg/dia) podem diminuir o tempo de tratamento da PAC, com mais
rápida resolução da febre.
As fluorquinolonas e macrolídeos são causas de prolongamento do intervalo QT no ECG.

Está CORRETO o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III.
I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.

QUESTÃO 15
Quais os antimicrobianos de escolha no tratamento de pneumonia por Klebsiella pneumoniae produtora de ESBL?
(A)
(B)
(C)
(D)

Ceftriaxona e Cefepime.
Daptomicina e Teicoplamina.
Polimixina e Ertapenen.
Tigeciclina e Clindamicina.

QUESTÃO 16
São fatores de pior prognóstico para sobrevivência no Lupus Eritematoso Sistêmico, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Glomerulonefrite difusa proliferativa.
Hipertensão arterial.
Presença de Anticorpo antifosfoslipide.
Sexo feminino.
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QUESTÃO 17
Considerando a hemorragia de úlcera péptica, NÃO é correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

A localização da úlcera não é fator de risco para sangramento recorrente.
A maioria dos pacientes com sangramento de úlcera péptica tem melhora espontânea.
A presença de vaso visível e coágulo aderido na úlcera são fatores de risco para sangramento recorrente.
Todos os pacientes com sangramento de úlcera péptica devem receber inibidor de bomba protônica.

QUESTÃO 18
Em relação aos achados de laboratório na pancreatite aguda, é CORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Uma amilase sérica normal exclui o diagnóstico de pancreatite aguda.
O grau de elevação de amilase permite prever a gravidade da pancreatite.
Amilase sérica aumenta com 6 horas do início da pancreatite aguda e retorna ao normal com 3 a 5 dias.
Lipase sérica aumenta em 24 horas do início dos sintomas e retorna ao normal com 3 dias.

QUESTÃO 19
São causas de derrame pleural classificado como exsudato, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Infecção Viral.
Síndrome de Meig's.
Síndrome Nefrótica.
Uremia.

QUESTÃO 20
Sobre a Malária, NÃO é correto afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

A icterícia na malária ocorre em geral na 2ª semana.
A malária pode ser doença grave e potencialmente letal.
Caracteriza-se por paroxismo febril que se inicia com calafrios.
É frequente a evolução para insuficiência hepática com dano hepático permanente.

QUESTÃO 21
São sintomas e sinais do hipertireoidismo, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Fraqueza muscular proximal.
Palpitações e labilidade emocional.
Pele seca e constipação.
Perda de peso.
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QUESTÃO 22
São anormalidades hematológicas encontradas na anemia megaloblástica, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Contagem de reticulócitos elevada.
Hipersegmentação de neutrófilos.
Macrocitose e neutropenia.
Trombocitopenia.

QUESTÃO 23
Em relação às principais características de Síndrome de produção inapropriada de hormônio antidiurético
(SIHAD), NÃO se inclui:
(A)
(B)
(C)
(D)

Função normal de tireóide e supra renal.
Hiperuricemia.
Hiponatremia.
Nível sérico de creatinina normal ou reduzido.

QUESTÃO 24
Sobre Embolia Pulmonar, NÃO é correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

A ausência de hemoptise é evidência contra o diagnóstico de embolia pulmonar.
Febre e arritmias podem aparecer durante evolução do paciente.
Os sintomas mais comuns são dispneia e dor torácica.
Taquipneia é o sinal mais comum.

QUESTÃO 25
São causas de Hiperpotassemia, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Alcalose metabólica.
Inibidores de ECA (Enzima conversora de Angiotensina).
Insuficiência renal avançada.
Intoxicação por digoxina.

QUESTÃO 26
Qual o procedimento principal na recuperação da parada cardiorrespiratória?
(A)
(B)
(C)
(D)

Cardioversão elétrica.
Compressão torácica.
Drogas vasoativas.
Manutenção de vias aéreas prévias.
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QUESTÃO 27
Em caso de uso de drogas no tratamento da parada cardiorrespiratória, qual droga NÃO é de uso protocolar?
(A)
(B)
(C)
(D)

Adrenalina.
Amiodarona.
Atropina.
Vasopressina.

QUESTÃO 28
Sobre o tratamento da asma, é correto o que se afirma, EXCETO em:
(A)
(B)
(C)
(D)

A rouquidão e candidíase oral são efeitos colaterais com o uso de corticoides inalados.
O salbutamol e o formoterol exibem um início de ação rápida no controle da asma.
Os agonistas B2- adrenérgicos são usados no tratamento da asma.
Os corticoides inalados são o tratamento de controle mais efetivo para a asma.

QUESTÃO 29
Qual antimicrobiano NÃO tem ação anaerobicida?
(A)
(B)
(C)
(D)

Clindamicina.
Gentamicina.
Meropenem.
Metronidazol.

QUESTÃO 30
Em relação à profilaxia antimicrobiana cirúrgica, é CORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Ceftriaxona é a droga de preferência.
Deve ser mantida durante todo o período de internação.
Deve ser iniciada entre 30 e 60 minutos antes do procedimento, na maioria das cirurgias.
Em alguns procedimentos, o antimicrobiano deve ser mantido após a alta hospitalar.

QUESTÃO 31
Qual a opção para tratamento do Stafilococus aureus resistente a Oxacilina?
(A)
(B)
(C)
(D)

Azitromicina.
Cefepime.
Polimixina B.
Vancomicina.
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QUESTÃO 32
Qual droga tem amplo espectro para Gram positivos, Gram negativos e anaeróbios?
(A)
(B)
(C)
(D)

Ampicilina.
Clindamicina.
Piperacilina/tazobactam.
Polimixina B.

QUESTÃO 33
Quais exames confirmam o diagnóstico de hepatite B aguda?
(A)
(B)
(C)
(D)

TGO / TGP / ANTI- HBe.
TGO / TGP / ANTI- HBs.
TGO / TGP / HBeAg.
TGO / TGP / HBsAg / ANTI-HBc IGm.

QUESTÃO 34
Qual a indicação para início de tratamento para o portador de HIV?
(A)
(B)
(C)
(D)

Carga viral maior que 100.000 cópias.
CD4 inferior a 500.
Logo que se confirma a infecção.
Quando apresentar sintomas.

QUESTÃO 35
São patologias relacionadas com alteração do sensório no idoso:
I.
II.
III.

Distúrbio hidroeletrolítico
Infecções
Hematoma subdural crônico

Está CORRETO o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III.
I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.

QUESTÃO 36
Qual droga NÃO está relacionada ao tratamento da demência no idoso?
(A)
(B)
(C)
(D)

Haloperidol.
Levotiroxina.
Quetiapina.
Risperidona.
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QUESTÃO 37
São situações que determinam o uso racional de antimicrobianos, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Avaliação do sítio de infecção e flora envolvida.
Dose, intervalos e tempo de tratamento.
Em casos de infecções hospitalares, a análise da microbiota do hospital.
Uso preferencial de antimicrobianos de largo espectro.

QUESTÃO 38
O método propedêutico NÃO invadido para melhor diagnóstico dos hemangiomas hepáticos é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Angio-RM.
Colangio-RM.
Tomografia computadorizada do abdômen.
Ultrassom abdominal.

QUESTÃO 39
Em caso de gestante com IgM positivo para toxoplasmose, o exame imprescindível para avaliar o tratamento é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Avidez IgG toxoplasmose.
IgM e IgG positivos.
PCR quantitativo.
Titulação alta do IgM.

QUESTÃO 40
Em caso de paciente apresentar VDRL positivo, título alto, sem tratamento prévio, a conduta CORRETA é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Acompanhar a titulação e tratar em caso de aumento.
Penicilina benzatina 1.200.000 unidades.
Penicilina benzatina 2.400.000 unidades a cada semana por 3 semanas.
Penicilina benzatina 2.400.000 unidades.

QUESTÃO 41
As seguintes alterações podem estar presentes nos pacientes diabéticos de longa evolução, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Insuficiência suprarrenal.
Microalbuminúria.
Microangiopatia.
Retinopatia.
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QUESTÃO 42
Na hipertensão arterial secundária ao hiperaldosteronismo primário, podemos encontrar as seguintes condições,
EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Adenoma de suprarrenal.
Alcalose metabólica.
Hipocalemia.
Hiponatremia.

QUESTÃO 43
Em relação à alcalose metabólica, é correto afirmar, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

HCO3 > 26,0
pH < 7.45
Pode ser causada por excesso de diuréticos.
Pode ser consequência de ingesta excessiva de bicarbonato.

QUESTÃO 44
Pode causar Alcalose respiratória, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Ansiedade extrema.
Estimulantes respiratórios.
Hipoventilação.
Respostas a dor e febre.

QUESTÃO 45
Um antiparasitário polivalente é a
(A)
(B)
(C)
(D)

Espiramicina.
Levamisole.
Nitazoxanita.
Pirimetamina.

QUESTÃO 46
São manifestações mais frequentes na doença de Crohn, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Uveítes.
Obstipação intestinal.
Artralgias.
Aftas.

13
QUESTÃO 47
São causas de anemia megaloblástica, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Deficiência de Ácido Fólico.
Deficiência de B12.
Deficiência de fator intrínseco.
Deficiência de vitamina K.

QUESTÃO 48
Em relação à anemia ferropriva, analise as afirmações:
I.
II.
III.

Ferro sérico diminuído.
Capacidade de ligação do ferro aumentada.
Ferritina sérica diminuída.

Está CORRETO o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III.
I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.

QUESTÃO 49
São sinais e sintomas que caracterizam a Doença de Behcet, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Aftas orogenitais.
Icterícia.
Lesões cutâneas.
Meningite asséptica.

QUESTÃO 50
Em casos de Lupus Eritematoso sistêmico, NÃO é correto afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Pode cursar com lesões na pele, artralgia e inflamação das membranas.
Manifestações neuropsiquiátricas podem ocorrer.
Nefrite é uma das manifestações possíveis.
Ocorre igualmente entre homens e mulheres.
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