
Secretaria de Estado da Saúde Pública - SESAP 

Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar . 
(Chico Science)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leia estas instruções:   
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 
Este Caderno contém, respectivamente, 50 questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas: 01 a 08  Língua Portuguesa; 09 a 15  Raciocínio Lógico e Matemática; 

16 a 25  Conhecimentos sobre o SUS; 26 a 50  Conhecimentos Específicos. 

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou apresentar imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.  

4 
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não peça 

esclarecimentos aos fiscais. 

6 
A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em 

material transparente, de tinta na cor preta. 

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas.  

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas 

e este Caderno. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Língua Portuguesa            01 a 08 
 

 

As questões de número 01 a 08 referem-se ao texto reproduzido abaixo. 
 

A entrevista clínica não é uma conversa como outra qualquer!  

Celmo Celeno Porto 

Entende-se qualquer entrevista como uma técnica de trabalho, durante a qual duas 
pessoas, em concordância formal ou implícita, encontram -se para uma conversa, cuja 
característica principal é estar relacionada com os objetivos de ambos.  

É tão especial a entrevista clínica que ela tem nome diferente – anamnese. O papel de uma 
dessas pessoas – no caso, o médico ou o estudante de medicina – é coletar informações, 
enquanto o da outra – o paciente – é de fornecê-las. Diferentemente de outras entrevistas, no 
caso da médica, o objetivo não fica restrito a obter informações. Outro objetivo é estabelecer um 
bom relacionamento entre o médico e o paciente, condição fundamental para uma boa prática 
médica. 

Há muitas maneiras de se fazer uma entrevista; melhor dizendo, há diferentes técnicas , 
mas em todas devem ser destacadas a arte do relacionamento e o processo comunicacional. 
Primeiramente, deve ficar claro que uma entrevista médica não é uma conversa como qualquer 
outra! Além da capacidade de dialogar – falar e ouvir, mais ouvir do que falar –, o médico precisa 
saber ler nas entrelinhas, observar gestos, para compreender todos os significados contidos nas 
respostas. 

Roteiros são úteis, mas é necessário saber usá-los com a flexibilidade exigida pelas 
peculiaridades de cada paciente. Raciocínio clínico é a técnica e a arte de organizar os dados 
que vão surgindo, alguns significativos por si mesmos, outros a exigir novas indagações, que vão 
tornando compreensível o relato do paciente. 

Não se nasce sabendo fazer uma entrevista médica. O que se aprende espontaneamente é 
conversar. Entrevistar um paciente exige conhecimentos específicos e intenso treinamento, tal 
como o aprendizado de qualquer habilidade. Os estudantes, às vezes,  confundem ser "bom de 
conversa" com saber realizar uma anamnese. Facilidade para entabular uma conversação pode 
até ajudar, mas não é tudo. 

Uma questão relevante, mas nem sempre considerada, é o registro dos dados obtidos 
durante a entrevista. Anotações, do próprio punho, das informações mais importantes é a 
maneira habitual. Contudo, cresce cada vez mais a utilização de computadores. A gravação de 
entrevistas, que esteve em moda há alguns anos, praticamente está abolida na prática médica, 
tornando-se restrita a alguns tipos de pesquisa. Não é proibido "digitar" as informações obtidas 
na anamnese; no entanto, a atenção exagerada ao computador é nociva. Não foram poucos os 
pacientes que me disseram ter abandonado um médico porque "ele tinha sua atenção 
inteiramente voltada para o computador".  

Não há necessidade de descrição minuciosa de todas as informações, a não ser na fase em 
que o estudante está fazendo seu treinamento inicial. É conveniente registrar reações 
imprevistas, informações não verbais, gestos ou expressões faciais. Basta uma palavra ou uma 
frase, como "olhos lacrimejaram", "expressão de espanto", "gestos de impaciência", para 
registrar uma informação, sem necessidade de descrevê-la, fato que pode se revelar um dos 
mais importantes de uma entrevista. Ao final da anamnese, é interessante que se faça para o 
paciente um resumo das informações obtidas, criando oportunidade para correções ou 
acréscimos. 

Portanto, fazer entrevista é uma arte que se aprimora com o tempo e à medida que se 
ganha experiência, mas ela só floresce verdadeiramente quando há um verdadeiro interesse em 
estabelecer uma boa comunicação com paciente.  

Em uma entrevista clínica, parte das regras sociais de etiqueta não é aplicada. A conversa 
é centrada no paciente e, por isso, além de outros motivos, é considerada uma relação 
assimétrica, com características próprias: ausência de intimidade – uma condição que é 
essencial –, objetivos específicos, limite de tempo, locais preestabelecidos. Além disso, a 
frequência dos encontros é muito variável, podendo restringir-se a uma única vez ou repetidas 
vezes ao longo dos anos. 
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O primeiro encontro tem um significado especial e dele pode depender o sucesso ou o 
fracasso de um tratamento. O primeiro olhar, as primeiras palavras, os primeiros gest os podem 
ser decisivos na relação do médico com o paciente. Tanto pode ser uma ponte entre eles, por 
meio da qual vão transitar informações e emoções, como um muro que obstrui completamente a 
comunicação entre um e outro. Essa é uma das características mais evidentes de uma medicina 
de má qualidade. 

Por fim, é essencial saber considerar a entrevista como principal elemento que estabelece 
o relacionamento entre duas pessoas. O sucesso de uma entrevista depende justamente da 
qualidade do relacionamento que o médico é capaz de estabelecer com o paciente. Em outras 
palavras: o que precisa ser compartilhado é o sentimento de compreensão e confiança mútua.  

Disponível em: <http://www.rmmg.org>. Acesso em: 21 dez. 2017. [Adaptado]  

 
01. No título, apresenta-se uma assertiva  

A) justificada, com restrições, ao longo do texto.  

B) justificada, sem restrições, ao longo do texto.  

C) negada, sem restrições, ao longo do texto.  

D) negada, com restrições, ao longo do texto.   
 
02. Considerando a relação com o título, predomina, no texto, a 

A) argumentação.    C) explicação. 

B) descrição.     D) injunção. 
 
03. Nos três parágrafos que encerram o texto, a ideia principal encontra-se explicitada 

A) no período inicial de cada um deles. 

B) no período final de cada um deles. 

C) no período inicial apenas dos dois últimos. 

D) no período final apenas dos dois primeiros.  
 
04. Considere o trecho: 

Entrevistar um paciente exige conhecimentos específicos e intenso treinamento, tal 

como o aprendizado de qualquer habilidade. Os estudantes, às vezes, confundem ser 

"bom de conversa" com saber realizar uma anamnese. Facilidade para entabular uma 

conversação pode até ajudar, mas não é tudo.  

Mantidas as relações de sentido, são elementos coesivos que , implicitamente, interligam o 
segundo período ao primeiro e o terceiro período ao segundo  

A) “todavia” e “portanto”, respectivamente.  

B) “por isso” e “ademais”, respectivamente.  

C) “entretanto” e “ou melhor”, respectivamente.  

D) “então” e “assim”, respectivamente.  
 

05. Considere o trecho: 

Não é proibido "digitar" as informações obtidas na anamnese; no entanto, a atenção 
exagerada ao computador é nociva. Não foram poucos os pacientes que me disseram ter 
abandonado um médico porque "ele tinha sua atenção inteiramente voltada  para o 
computador". 

O emprego das aspas evidencia suposta 

A) alteração na variedade linguística apenas no segundo caso.  

B) citação direta em ambos os casos.   

C) citação direta apenas no segundo caso.  

D) alteração na variedade linguística em ambos os casos. 
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06. Considere o trecho:  

Não há necessidade de descrição minuciosa de todas as informações, a não ser na fase 
em que o estudante está fazendo seu treinamento inicial.  

Sem alteração de sentido, o elemento linguístico em destaque equivale semanticamen te a 

A) “mesmo”. 

B) “exceto”. 

C) “inclusive”. 

D) “até”. 

 
07. Considere os trechos: 

Entende-se qualquer entrevista como uma técnica de trabalho, durante a qual[1º] duas 

pessoas, em concordância formal ou implícita, encontram -se para uma conversa, 

cuja[2º] característica principal é estar relacionada com os objetivos de ambos.  

Tanto pode ser uma ponte entre eles, por meio da qual[3º] vão transitar informações e 
emoções, como um muro que obstrui completamente a comunicação entre um e outro.  

No que se refere aos elementos linguísticos em destaque, é correto afirmar:  

A) apenas o segundo concorda com expressão explicitada posteriormente.  

B) apenas o terceiro concorda com expressão explicitada anteriormente.  

C) todos concordam com expressão explicitada anteriormente. 

D) todos concordam com expressão explicitada posteriormente.  

 
08. Considere o período: 

É tão especial a entrevista clínica que ela tem nome diferente – anamnese. 

O elemento linguístico em destaque desempenha papel de   

A) conjunção e se associa à relação semântica de explicação. 

B) conjunção e se associa à relação semântica de consequência.  

C) pronome relativo e articula oração adjetiva explicativa.  

D) pronome relativo e articula oração adjetiva restritiva.  

 
 
 
 
 

Raciocínio Lógico e Matemática          09 a 15 
 

 

09. Um idoso de setenta e cinco anos está acometido de duas enfermidades distintas. Existem 6  

anti-inflamatórios diferentes para tratar uma das doenças, dos quais dois são contraindicados 

para idosos. Para a outra, existem oito medicamentos, mas cinco deles não podem ser 

indicados, pois contêm corticoides e sua interação com anti-inflamatórios provoca reações 

indesejáveis. Com base nessas informações, a quantidade adequada de combinações desses 

medicamentos para o paciente é de 

A) 10. 

B) 12. 

C) 18. 

D) 20. 
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10. O gráfico abaixo apresenta informações sobre a mortalidade infantil no Brasil, referente ao 

período de 2000 a 2015, segundo dados do IBGE.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A partir das informações fornecidas pelo gráfico, pode-se afirmar corretamente que a taxa de 

mortalidade infantil por mil nascidos vivos  

A) teve decréscimo de 50% nos quatro primeiros anos. 

B) teve um leve aumento nos últimos cinco anos.  

C) foi reduzida em mais de 20% nos últimos dez anos.  

D) decresceu 7,5 pontos a cada cinco anos. 

 

11. A secretaria de saúde recebeu um lote de vacinas que devem ser conservadas na geladeira 

com temperatura de +2°C a +8°C. Devido a um defeito no painel, a geladeira está mostrando 

apenas a temperatura em escala Fahrenheit (°F), cuja relação com a escala Celsius (°C) é 

dada pela fórmula °F =  °C ×  1,8 + 32. Ao colocar as vacinas na geladeira, deve-se verificar se 

a temperatura está ajustada para, no máximo, 

A) +27,1°F.   C) +33,7°F. 

B) +48,5°F.   D) +46,4°F. 

 

12. A direção de uma unidade de saúde pretende comprar dois ventiladores para instalar na 

recepção, cada um com 125 W de potência. Eles ficarão ligados diariamente das 8h 00min às 

17h 00min, durante 20 dias no mês. Utilizando a potência P em watts do aparelho e sabendo 

o tempo t, em horas, que ele fica ligado durante n dias no mês, pode-se calcular o consumo C 

em kWh pela fórmula 𝐶 =
𝑃×𝑡×𝑛

1000
. Se a unidade de saúde paga R$ 0,55 por kWh, o custo 

mensal dos dois ventiladores será de 

A) R$ 18,20.   C) R$ 33,75. 

B) R$ 27,50.   D) R$ 24,75. 

 

13. Um psicólogo decidiu fazer uma pesquisa com seus pacientes questionando se eles sofriam 

com acrofobia ou claustrofobia. Entrevistando os pacientes, 40% deles se queixaram de 

sofrer com acrofobia, 30% deles diziam ter claustrofobia e 30 pacientes informaram que as 

duas fobias os atormentavam. Se 50% dos pacientes afirmaram não ter nenhum desses dois 

tipos de fobia, então, a quantidade de pacientes entrevistados foi  

A) 250.    C) 150. 

B) 200.    D) 100. 

 



SESAP Concurso Público 2018 Médico Nefrologista  Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar.       5 

14. Em um hospital, alguns pacientes se submeteram a um teste para detecção da dengue. 

Suponha que a probabilidade desse exame indicar a presença de dengue, dado que a pessoa 

já está doente, é de 90%. Assim, a probabilidade do exame não detectar a dengue em uma 

pessoa doente é de 

A) 1%.  

B) 5%. 

C) 10%. 

D) 50%. 

 

15. Uma criança desenvolveu uma infecção cujo tratamento deve ser feito com antibióticos. O 

antibiótico utilizado no tratamento tem recomendação diária de 1,5 mg por um quilograma de 

massa corpórea, devendo ser administrado três vezes ao dia, em doses iguais. Se a criança 

tem massa equivalente a 12 kg, cada dose administrada deve ser de  

A) 7,5 mg.  

B) 9,0 mg. 

C) 4,5 mg. 

D) 6,0 mg. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Conhecimentos sobre o SUS           16 a 25 
 

 
16. A 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), realizada em março de 1986, foi um marco para 

as mudanças na área da saúde que se seguiram ao fim do Regime Militar no Brasil. Essa 
conferência contou com a participação de mais de 4.000 pessoas, reunindo instituições de 
saúde, representantes da sociedade civil, dos grupos profissionais e dos partidos políticos. 
Dentre as principais resoluções da 8ª Conferência Nacional de Saúde, encontram -se: 

A) adoção de um conceito amplo de saúde, segundo o qual saúde é o resultado das 
condições de alimentação, habitação, educação, entre outros, e da organização social da 
produção; criação de um Sistema Único de Saúde, separando gradualmente saúde de 
previdência, por meio de ampla Reforma Sanitária; constituição de um orçamento so cial, 
cabendo à saúde, inicialmente, maior parcela de recursos, de modo a suprir a ausência 
dos recursos previdenciários. 

B) adoção de um conceito amplo de saúde segundo o qual saúde é o resultado de condições 
dignas de vida e acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde; criação de um 
Sistema Único de Saúde, separando totalmente saúde de previdência, por meio de ampla 
Reforma Sanitária; constituição de um orçamento social que englobe os recursos 
destinados às políticas sociais.  

C) adoção de um conceito amplo de saúde segundo o qual saúde é o resultado de condições 
dignas de vida e acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde; criação de um 
Sistema Único de Saúde, separando totalmente saúde de previdência, por meio de ampla 
Reforma Sanitária; constituição de um orçamento social, cabendo à saúde, inicialmente, 
maior parcela de recursos, de modo a suprir a ausência dos recursos previdenciários.  

D) adoção de um conceito amplo de saúde segundo o qual saúde é o resultado das condições 
de alimentação, habitação, educação, entre outros, e da organização social da produção; 
criação de um Sistema Único de Saúde, separando gradualmente saúde de previdência, 
por meio de ampla Reforma Sanitária; constituição de um orçamento social que englobe o s 
recursos destinados às políticas sociais.  
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17. Na perspectiva de aperfeiçoar a relação interfederativa e oportunizar maior segurança 
jurídica na responsabilização sanitária dos diversos níveis de governo, incentivar o 
planejamento em saúde e fortalecer a organização do sistema e dos serviços de saúde, o 
Ministério da Saúde lançou, em 2011, do Decreto-Lei nº 7.508, promovendo regulamentação 
da Lei nº 8.080/1990. Com base no Decreto-Lei supracitado, analise as afirmativas seguintes: 

 

I 
Região de saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de 
municípios limítrofes delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais 
e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados.  

II 

O Contrato organizativo da ação pública de saúde (COAP) é um dispositivo que 
estimula o processo de contratualização que pretende fortalecer a integração entre 
ensino, serviços e comunidade ao colocar todos os atores para discutir a organização 
das redes de atenção. 

III 
Atenção primária, atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial e vigilância 
à saúde são portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas redes de 
atenção à saúde. 

IV 
Uma Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção 
ambulatorial especializada e hospitalar, de vigilância em saúde, de atenção primária, 
de atenção psicossocial e de urgência e emergência.  

 

Em relação ao tema exposto, estão corretas as afirmativas  

A) II e III.    C) II e IV. 

B) I e III.    D) I e IV. 

 
18. A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprovou a política nacional de atenção 

básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica, 
no âmbito do sistema único de saúde (SUS). Tomando como referência a nova PNA B, 
considere as afirmativas que seguem: 

 

I 
Cada equipe de atenção básica e de saúde da família deve se responsabilizar por 
2.000 a 3.500 pessoas. 

II 
O número de agentes comunitários de saúde (ACS) por equipe de saúde da família 
deverá ser suficiente para cobrir 100% da população adscrita com número máximo de 
750 pessoas por ACS. 

III 
Universalidade, equidade, regionalização e hierarquização, resolutivi dade e população 
adscrita estão entre os princípios e diretrizes a serem operacionalizados na atenção 
básica. 

IV 
Fazer diagnóstico do território onde atuam e executar ações de campo para pesquisa 
entomológica são algumas das atribuições comuns ao agente comunitário de saúde e 
ao agente de combate a endemias. 

 

Em relação ao tema exposto, estão corretas as afirmativas  

A) I e III.   C) I e IV. 

B) III e II.  D) II e IV. 
 
19. Em 2010, por meio da Portaria nº 4.279, o Ministério da Saúde estabeleceu conceitos, 

fundamentos, diretrizes, atributos e ferramentas para a implementação da rede de atenção à 
saúde (RAS) no Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os atributos necessários ao b om 
funcionamento da RAS, encontram-se: 

A) atenção primária à saúde estruturada como primeiro nível da atenção e gestão baseada 
em resultados. 

B) população e território definidos e redução do tempo de espera para o agendamento de 
consultas. 

C) atenção à saúde centrada no indivíduo, na família e na comunidade e garantia de 
estratégias de fixação dos profissionais.  

D) população e território definidos e garantia de retorno das informações dos demais níveis 
para a atenção básica. 
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20. O Ministério da Saúde lançou, em 2003, a política nacional de humanização (PNH) com o 

intuito de construir uma política de qualificação do Sistema Único de Saúde (SUS) e colocar 

em prática seus princípios no cotidiano dos serviços. Para dar consequência às suas 

pretensões, a PNH instituiu princípios, método, diretrizes e dispositivos. São dispositivos da 

PNH, entre outros: 

A) projeto terapêutico singular e projeto de saúde coletiva; acolhimento com classificação de 
risco; inclusão dos diferentes sujeitos na produção de autonomia.  

B) projeto terapêutico singular e projeto de saúde coletiva; acolhimento com classificação de 
risco; transversalidade de saberes e práticas.  

C) projetos cogeridos de ambiência; acolhimento com classificação de risco; 
indissociabilidade entre atenção e gestão.  

D) projetos cogeridos de ambiência; acolhimento com classificação de risco; programas de 
qualidade de vida e saúde para os trabalhadores da saúde.  

 

21. No Brasil, o planejamento em saúde aparece no centro da agenda da gestão, para ser 

desenvolvido nas três esferas de governo, considerando as especificidades do território e as 

necessidades de saúde da população, entre outras questões. Nesse contexto, o planejamento 

estratégico situacional proposto por Carlos Matus (1996)  

A) contempla um conjunto de métodos a serem utilizados nos quatro momentos do processo 
de planejamento: o explicativo, o normativo, o estratégico e o tático -operacional. 

B) utiliza-se do diagnóstico de verdade única, da teoria econômica determinista positivista,  da 
visão de um único ator (Estado, empresa etc.) e tenta explicar a realidade.  

C) pressupõe a noção de momentos, definidos no processo de planejamento, como etapas 
sequenciais que não se interpõem uma com a outra.  

D) considera um conjunto de etapas ou momentos claramente definidos e sequenciais 
construídos por diversos atores sociais.  

 
22. O Programa Mais Médicos é uma iniciativa do Governo Federal, com apoio de estados e 

municípios, para a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SU S) e 

que tem entre seus eixos de atuação:  

A) a expansão da graduação e da residência médica e importantes mudanças no modo de 
formar médicos e especialistas.  

B) a avaliação dos estabelecimentos de atenção especializada ambulat orial e hospitalar das 
cinco regiões do país. 

C) o investimento na infraestrutura de unidades especializadas que dão suporte aos serviços 
de atenção básica e nos profissionais médicos dos demais níveis de atenção.  

D) o estímulo aos profissionais envolvidos no programa à realização de c ursos de pós-
graduação stricto sensu (mestrado e doutorado). 

 
23. Os estudos de pré-avaliação são essenciais à descrição de um programa mediante a 

identificação de metas, objetivos e ações; a definição de perguntas avaliativas; o delineamento 

de um modelo de avaliação; entre outros aspectos. O funcionamento do programa estruturado 

de forma esquemática e baseado nos recursos, atividades, impactos esperados e as possíveis 

relações de causas entre esses elementos é demonstrado através do  

A) estudo avaliativo. 

B) modelo teórico. 

C) estudo de avaliabilidade.  

D) modelo lógico. 
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24. A informação para vigilância epidemiológica está diretamente relacionada à tomada de 
decisões, e sua qualidade depende da adequada coleta de dados produzidos no local de 
ocorrência da doença, agravo ou evento sanitário. Sobre o processo de coleta de dados 
utilizados na vigilância das doenças e agravos não transmissíveis (DANT), analise as 
afirmativas seguintes: 

 

I 
Utiliza inquéritos de base populacional destinados a conhecer o comportamento de 
risco de uma determinada população, como por exemplo, os escolares e as vítimas de 
acidentes e violências. 

II 
Utiliza dados oriundos de sistemas administrativos, tais como o sistema de 
informações hospitalares (SIH), que possibilitam a obtenção de informações sobre as 
doenças que motivaram a procura pelo serviço.  

III 
Considera a notificação compulsória como a principal fonte de dados para tomada d e 
decisão. 

IV 
Não utiliza dados de mortalidade, pois a vigilância das DANT tem como prioridade a 
adoção de medidas de promoção da saúde.  

 

Em relação ao tema exposto, estão corretas as afirmativas  

A) I e IV.  B) III e IV.   C) I e II.  D) II e III. 

 
25. O terceiro ciclo do programa nacional de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica 

(PMAQ/AB) está organizado em três fases e um eixo estratégico transversal de desenvolvimento  
que compõem um ciclo contínuo de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica. Nesse 
contexto, a fase de adesão e (re) contratualização das equipes (fase 1) 

A) foi de responsabilidade do gestor estadual e considerou os compromissos pactuados entre 
os gestores estaduais e o Ministério da Saúde.  

B) foi voluntária e pressupôs um processo de pactuação de compromissos firmados entre as 
equipes de atenção básica e os gestores municipais, e desses com o Ministério da Saúde.  

C) de atenção básica com saúde bucal (AB/SF) não ocorreu de forma conjunta, sendo 
possível aderir e (re) contratualizar uma modalidade sem a outra.  

D) do núcleo de apoio à saúde da família (NASF) não esteve condicionada à participação das 
equipes de atenção básica. 
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Conhecimentos Específicos           26 a 50 
 

 

26. O diagnóstico das doenças renais depende da correta análise do exame de urina de rotina, 

dentro do qual são incluídas análises das propriedades físicas, reação de fita e análise de 

sedimentos urinários. As características físicas da urina a serem avaliadas são: densidade, 

cor, odor e pH. Um médico nefrologista recebeu o resultado de um exame de urina de um 

paciente cujo pH urinário foi de 5,0 e glicosúria.  Diante desse quadro, o resultado do exame 

apresentado pode ser de um paciente  

A) que apresenta leucocitúria e nitrito positivo ao EAS.  

B) que apresenta desidratação extrema.  

C) portador de acidose tubular proximal.  

D) portador de cálculos coraliformes.  

 

27. O Dia Mundial do Rim é um evento organizado pela Sociedade Internacional de Nefrologia . 

Em 2018, o evento chamou a atenção para a associação entre as doenças renais e a saúde 

da mulher. Um dos temas em discussão foi a relação entre doenças renais e hipertensão na 

gravidez, em que tópicos como diagnóstico, tratamento e prevenção da pré-eclâmpsia foram 

abordados. Em relação à abordagem da gestante hipertensa e o risco de pré-eclâmpsia, as 

diretrizes atuais permitem afirmar:  

A) a pré-eclâmpsia está associada ao diagnóstico de hipertensão no puerpério, mesmo 
quando este é precedido de uma gestação com níveis tensionais normais.  

B) a pré-eclâmpsia tem sua incidência reduzida quando há o controle estrito da pressão 
arterial (PAD < 85 vs PAD < 100 mmHg) em gestantes previamente hipertensas.  

C) a pré-eclâmpsia deve ser diagnosticada quando a paciente apresenta hipertensão arterial 
sistêmica associada à proteinúria, por volta da 18ª semana de gestação.  

D) a pré-eclâmpsia atinge pacientes que, a depender do quadro clínico associado, iniciam a 
hipertensão a partir da 20ª semana de gestação e podem não apresentar proteinúria.  

 

28. Paciente, 45 anos, portador de cirrose hepática, foi encaminhado ao serviço de urgência por 

piora de edema há uma semana. Refere que, há 10 dias, procurou serviço de paracentese de 

um hospital para retirada de líquido ascítico, sendo retirado, com êxito, 6 litros. No hospital, 

não havia albumina disponível. Paciente relata redução de débito urinário desde então, mas 

negou hematúria e dor abdominal associadas. Encontra-se vigil, orientado, sem flapping, 

ictérico (2+/4+), auscultas cardíaca e pulmonar normais e apresenta abdome ascítico, 

depressível e sem sinais de localização da dor. Além disso, há edema de membros inferiores 

cacifo positivo até joelhos e classificado como 2+/4+. A pressão arterial medida foi de 98x64 

mmHg. Resgata alguns exames prévios, com os seguintes resultados: Cr sérica 0,68  mg/dl, 

uréia 44 mg/dl, K+ = 4,1 meq/L. Foram colhidos exames na urgência e solicitado um parecer 

da nefrologia pelos seguintes resultados: Cr sérica 1,44 mg/dL; uréia 77 mg/dL , Na+ 138 

meq/L; K+ 4,5 meq/L, pH = 7,36, bicarbonato = 20,8. Sumário de urina: densidade 1020, sem 

proteínas ou sedimento urinário. Uma USG de rins e vias urinárias mostra rins de tamanhos e 

formas normais, descartados processos expansivos, hidronefrose ou litíase. 

Com base no caso apresentado, o esquema terapêutico que deve ser administrado ao 

paciente é 

A) albumina + terlipressina. 

B) albumina.  

C) furosemida + albumina. 

D) hidratação com SF 0,9%.    
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29. Em julho de 2011, vários países europeus, e particularmente o norte da Alemanha, relataram 

um surto epidêmico, em que mais de 800 pessoas apresentaram injúria renal aguda (por 

vezes dialítica) associada à plaquetopenia e à anemia hemolítica (em que eram identificados 

esquizócitos em sangue periférico). Aproximadamente 90% desses indivíduos eram adultos, e 

grande parte mulheres jovens.  

Esse surto epidêmico relatado  

A) está associado à púrpura trombocitopênica trombótica, e a atividade da enzima ADAMTS -
13 era menor que 10%. 

B) foi decorrente da síndrome hemolítico-urêmica atípica (SHUa), uma vez que, normalmente, 
a SHU típica acomete crianças menores que 5 anos.  

C) foi causado pela bactéria Escherichia coli, produtora de uma toxina identificada como cepa 
O104:H4. 

D) foi decorrente da síndrome hemolítico-urêmica, cuja patogênese relaciona-se a um defeito 
genético do sistema complemento.  

 

30. A Secretaria Estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte solicitou um parecer técnico 

a um nefrologista, que dever ia indicar para qual serviço uma máquina de diálise contínua 

(CRRT) recém-adquirida deveria ser disponibilizada. No entanto, o secretário de saúde do 

Estado solicitou que sua indicação se baseasse em evidências clínicas disponíveis na 

literatura médica e nas normas da legislação do procedimento dialítico vigentes. Diante do 

exposto, nefrologista indicou o serviço de 

A) um hospital de grande porte, referência em unidade de terapia intensiva, onde há limitação 
da equipe de enfermagem de suporte à hemodiálise. 

B) um hospital terciário, referência em infarto agudo do miocárdio, pela possibilidade de 
prevenção da nefropatia induzida pelo contraste.  

C) um hospital de trauma, referência em cirurgia geral, onde há alta incidência de 
rabdomiólise. 

D) um hospital de trauma, referência para neurocirurgia, onde são admitidos pacientes com 
edema cerebral. 

 

31. Um nefrologista exerce funções de médico plantonista na unidade de terapia intensiva em um 

hospital da SESAP, há 8 anos. Ele também atua em plantões de hemodiálise em clínicas-

satélite da cidade e está inscrito em uma equipe de transplante renal de um hospital privado. 

Em um plantão diurno de sua escala no hospital estadual, a enfermeira o aborda para iniciar 

um protocolo de morte encefálica de um paciente internado na UTI. Sobre a decisão de iniciar 

um protocolo de morte encefálica, o nefrologista deve  

A) solicitar a um médico neurologista, única especialidade habilitada a executar esse 
procedimento, que inicie o protocolo. 

B) requerer um exame complementar que ateste ausência de fluxo cerebral para que ele 
inicie o protocolo. 

C) solicitar que outro médico, com experiência de pelo menos um ano no atendimento de 
pacientes em coma, o faça. 

D) iniciar o protocolo como base em sua própria experiência, já que sua condição profissional 
não será questionada. 
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32. Na programação de alta hospitalar de um paciente que iniciou tratamento hemodialítico em 
um serviço de urgência, o médico assistente identifica que o paciente apresenta as seguintes 
sorologias: anti- HIV negativo ; anti-HCV negativo; HBsAg positivo, anti -HBs negativo, anti-
HBC IgG positivo. Considerando esse perfil sorológico, a manutenção do tratamento 
hemodialítico do paciente será melhor conduzido se ele for referenciado para uma clínica de 
diálise 

A) que disponibilize sala, máquinas, técnico de enfermagem e sala de reuso exclusivos para 
tratamento de portadores de hepatite B.  

B)  próxima a suaresidência do paciente, que disponha de vagas, sendo obrigação de todas 
as clínicas de hemodiálise receber pacientes com o perfil de sorologias apresentado. 

C) com sala e máquinas específicas para portadores de hepatite B, onde o técnico de 
enfermagem seja exclusivo para atendimento desses pacientes.  

D) com uma sala de triagem, na qual dialisam outros pacientes não positivos, desde que seja 
com funcionário exclusivo para o paciente portador de hepatite B.  

 

33. Foi conduzido ao politrauma, um jovem de 17 anos, pedreiro, vítima de esmagamento 
ocorrido quando a viga da obra em que trabalhava desabou sobre seus membros inferiores. 
Houve fratura fechada e dano muscular. O resgate demorou aproximadamente 20 minutos 
para chegar ao local e, mesmo antes da remoção da viga, o jovem foi puncionado com 
acesso periférico calibroso e hidratado com solução salina a 0,9%. Tendo como base o caso 
exposto, analise as afirmativas abaixo. 

 

I Nesse caso, o melhor cristaloide a ser administrado seria a solução de Ringer Lactato. 

II 
A fisiopatologia da lesão renal da rabdomiólise envolve apenas nefrotoxicidade pela 
mioglobina. 

III 
Síndrome compartimental do membro envolvido pode ser agravada pela progressão da 
injúria renal aguda. 

IV 
Um cálcio sérico de 15 mg/dL foi visto na fase de recuperação da lesão renal, e sua 
etiologia pode estar relacionada com à rabdomiólise.  

 

Estão corretas as afirmativas 

A) III e IV.   B) I e III.  C) II e IV.  D) I e II. 

 

34. Uma gestante de 34 anos de idade, no curso da 36ª semana, iniciou quadro febril há 2 dias, 
procurando assistência médica. Refere ter iniciado em concomitância à febre, quadro de 
náuseas e vômitos. Na admissão, foi evidenciado que a paciente apresentava icterícia +/4+. 
Ao exame físico, a paciente relatava dor à palpação de quadrante superior direito, útero 
gravídico e discreto edema de membros inferiores. Foi internada e medicada com 
antimicrobianos. O ultrassom do abdome superior com fígado hiperecogênico não evidenciou 
cálculos no colédoco nem na vesícula biliar ou dilatação das vias biliares. Sorologias para 
hepatites e retrovírus foram negativas. Após 24 horas da admissão, evoluiu com oligúria, 
sonolência e piora da icterícia. Passou a apresentar flapping ao exame físico. Apresentou 
quadro de melena ao final do dia, além de hipoglicemias recorrentes. Os exames 
evidenciavam: 

Hb 8,6 g/l; leucócitos:  26000 células/ mm
3
 (15% bastões, 73% neutrófilos, 0 % 

eosinófilos, 10% linfócitos, 2% monócitos), plaquetas: 77.000 mm
3
; creatinina 5,6 

mg/dl;   ureia 198 mg/dl; TGO 3420 mg/dl; TGP 3280 mg/dl, bilirrubinas 7,8 mg/dl 

(direta 5,3 ; indireta 2,5), atividade de protrombina 44% , TTPA 42 s (VR 35 s), 

fibrinogênio consumido. LDH 6780 (VR < 480).  

Como base no caso apresentado, a principal hipótese diagnóstica, o possível mecanismo de 

agressão renal relacionado à doença de base e o tratamento, são respectivamente,  

A) septicemia e CIVD; exposição a toxinas bacterinas/reação inflamatória; antibióticos e 
suporte intensivo. 

B) fígado gorduroso associado à gestação; multifatorial; interrupção da gestação.  

C) síndrome hemolítico urêmica atípica; microangiopatia trombótica; infusão de inibidor do 
complemento. 

D) hellp syndrome; endoteliose glomerular; interrupção da gestação.  
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35. O valor do potássio sérico deve ser determinado em pacientes hipertensos, e a presença de 

hipocalemia pode favorecer o diagnóstico de hipertensão arterial de etiologia secundária. 

Tendo como base a relação entre o  potássio sérico e a hipertensão arterial sistêmica, analise 

as afirmativas abaixo.  
 

I 
Na vigência de HAS > 160 x 100 mmHg e hipocalemia (K < 3,5 meq/L), o exame de 
triagem para hiperaldosteronismo primário é a relação das dosagens de aldosterona 
sérica pela renina plasmática. 

II 
O exame indicado para avaliar presença de lateralização da secreção de aldosterona 
pelas adrenais é a coleta direta da aldosterona por cateterismo das veias adrenais. 

III 
O adenoma de adrenal produtor de aldosterona relaciona-se à acorrência frequente 
(maior que 50% dos casos) da tríade: hipertensão, hipocalemia e alcalose metabólica.  

IV 
Alguns derivados do alcaçuz tem efeito hipertensivo e hipocalêmico, por inibição da 
enzima que degrada o cortisol em cortisona, no ducto coletor.  

 

Estão corretas as afirmativas 

A) II e IV. 

B) I e II. 

C) III e IV. 

D) I e III. 

 

36. Um paciente, 26 anos de idade, internou em um hospital de urgência com quadro de paralisia 

dos membros inferiores e superiores. O neurologista que o atendeu descreveu uma paralisia 

flácida e com redução dos reflexos tendinosos. O episódio aconteceu após o paciente 

completar todo o percurso da Meia Maratona do Sol, em Natal -RN.  Também refere que o pai 

relatou um episódio semelhante, mas não se recorda ao certo qual  o dia da ocorrência, 

lembrando-se apenas de que o fato acorreu no dia da celebração do aniversário de uma 

criança da família, quando consumiu uma alta carga de carboidratos. Considerando o 

exercício físico intenso e a alta ingestão de carboidratos, o desenvolvimento de hipocalemia 

severa está associado  

A) à alta reposição de soluções isotônicas, com potássio urinário elevado.  

B) ao hipertireoidismo não diagnosticado previamente, com potássio urinário reduzido.  

C) ao aumento do influxo celular do potássio sérico, com potássio urinário elevado.  

D) ao maior influxo celular do potássio sérico, com potássio urinário reduzido.  
 

37. Um paciente encontra-se em uma situação de emergência dialítica, apresentando uremia 

(ureia 378 mg/dl e creatinina 9,9 mg/dl), acidose metabólica (pH = 7,12 E BIC 7,9 meq/L) e 

hiperpotassemia refratários (K+ 8,9 meq/L),  com sódio sérico medido de 115 meq/L. A única 

máquina de hemodiálise disponível no hospital oferta concentrações de sódio no banho de 

diálise de 130-160meq/L, fluxo de banho de 300-800 ml/min, e há disponível capilares de 

polissulfona de 1,7m
2
 de área de membrana. A prescrição de hemodiálise mais adequada 

para a primeira sessão desse paciente é: 

A) diálise por 3:00 horas, sódio do banho 130, fluxo de sangue 300 ml/min, fluxo de dialisato 
500 ml/min, K+ do banho 1 meq/litro e cálcio do banho 3,5 meq/litro.  

B) diálise por 2 horas, sódio do banho 135, fluxo de sangue 200 ml/min, fluxo de dialisato 300 
ml/min, K+ do banho 2 meq/litro e cálcio do banho 2,5 meq/litro.  

C) diálise por 1:30 horas, sódio do banho 135, fluxo de sangue 200 ml/min, fluxo de dialisato 
300 ml/min, K+ do banho 1 meq/litro e cálcio do banho 3,5 meq/litro.  

D) diálise por 1:30 hora, sódio do banho 130, fluxo de sangue 150 ml/min, fluxo de dialisato 
300 ml/min, K+ do banho 2 meq/litro e cálcio do banho 3,5 meq/litro.  
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38. Um paciente de 68 anos de idade é internado em serviço de urgência devido a quadro de 

trombose venosa profunda. Há 5 meses, vem apresentando edema generalizado, que 

frequentemente acomete a face, acompanhado de hipertensão arterial leve (145 x 94 mmHg). 

O paciente desconhecia co-morbidades prévias, nega cirurgias ortopédicas bem como 

antecedentes de TVP ou TEP. No entanto, os exames rea lizados apresentaram: Cr sérica 1,5 

mg/dl, proteinúria de 11 gramas / 24 horas e albumina sérica é 2,7 g/dL. Complementos 

séricos normais. Sorologias anti-HIV, antiHCV, HbsAg, VDRL, anticorpo anti-receptor de 

fosfolipase A2 e FAN negativos. O sumário de urina persiste positivo em 4+ de proteínas. Por 

este motivo, foi realizada uma biópsia renal cujo resultado evidenciou uma nefropatia 

membranosa estágio 3. Neste caso, a ausência do anticorpo anti -receptor de fosfolipase A2, 

relaciona-se à 

A) melhor resposta terapêutica ao rituximab.  

B) possibilidade de remissão da doença atual.  

C) possibilidade de associação com neoplasias.  

D) nefropatia membranosa idiopática. 

 

39.  O KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) é uma fundação sem fins lucrativos 

dedicada a promover melhorias no cuidado e no desfecho do tratamento de pacientes 

portadores de doenças renais. As recomendações contidas no KDIGO Clinical Practice 

Guideline for Acute Kidney Injury  (2012) para a assistência ao paciente portador de injúria 

renal aguda são: 

A) obtenção de radiografia de tórax antes do primeiro uso de cateter cervical; Ktv semanal 
superior a 3,0; oferta na dieta de 20-30 kcal/kg/dia de ingesta calórica. 

B) evitar o uso de cateteres de diálise tunelizados; utilizar banho básico de diálise  com 
lactato em cirróticos; punção de acesso para diálise guiada por USG . 

C) KTV semanal superior a 3,9; volume de efluente de solução de diálise de 20-25 ml/kg/h em 
diálise contínua; punção de acesso guiada por USG. 

D) evitar punção da veia subclávia; vasos femorais como primeira opção de acesso; evitar 
hiperglicemia. 

  

40. Um paciente de 37 anos de idade, sem uso de suplementação de O 2 e com temperatura de 

36,4 graus Celsius, apresenta os resultados dos seguintes exames laboratoriais:  

Gasometria arterial: pH 7,18; bicarbonato = 9,8; pCo2 = 18 mmHg; PaO2 = 84 mmHg, 

base excess = -8. 

Bioquímica sérica:creatinina = 1,9 mg/dL; Sódio = 139 meq/L; K+ = 5,5 meq/L; 

Magnésio = 2,0 meq/L; cálcio 7,8 mg/dL; albumina = 3,5 g/dL; cloro = 110 meq/L; 

Lactato = 15 mmol/L. 

Os resultados dos exames apresentados pelo paciente estão relacionados a um caso de 

A) um distúrbio ácido-básico: uma acidose metabólica (anion gap aumentado) e sua resposta 
compensatória. 

B) três distúrbios ácido-básicos: uma acidose metabólica (anion gap aumentado) e duas 
alcaloses (respiratória e metabólica).  

C) dois distúrbios ácido-básicos: uma acidose metabólica (anion gap aumentado) e uma 
alcalose (respiratória). 

D) três distúrbios ácido-básicos: duas acidoses metabólicas (anion gap aumentado associada 
a uma acidose hiperclorêmica) e uma alcalose (respiratória).  
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41. A indicação da hemodiálise no paciente portador de injúria renal aguda é tema recorrente na 

literatura médica, onde o início “precoce” ou “tardio” da terapia renal substitutiva é colocado 

em pauta de discussão. Dois estudos foram publicados em 2016 a respe ito dessa 

problemática. O Estudo ELAIN (The ELAIN randomized Clinical Trial – Zarbock, A, et al. 

Jama, 2016) e o AKIKI (The Artificial Kidney Initiation Study – Gaudry, S, et al. NEJM, 2016) 

foram apresentados em cursos, reuniões de especialistas, discussõ es e palestras ao redor do 

mundo quando se discutiu o tratamento a injúria renal aguda. Considerando os dois estudos 

de referência que abordam essa temática, é correto afirmar:  

A) o AKIKI mostrou que pacientes em KDIGO 3 podem obter recuperação da função renal 
sem necessitar passar pelo tratamento dialítico, mesmo quando há acidose metabólica (Ph 
<7,15) ou hiperpotassemia (k > 6,0).  

B) o AKIKI demonstrou que alguns pacientes cujo início da hemodiálise foi retardado, mesmo 
quando em estágio 3 do KDIGO, apresentaram menos complicações infecciosas quando 
comparados aos que dialisaram precocemente. 

C) o ELAIN e o AKIKI reconhecem que a diálise precoce não modificou a mortalidade, em 
comparação com a diálise tardia, podendo o início de terapia dialítica ser restrito ao 
desenvolvimento de urgências. 

D) o ELAIN, ao indicar a prescrição de diálise precoce sobre a diálise tardia para p acientes 
randomizados, portadores de injúria renal aguda KDIGO 3, obteve, em seu desfecho 
primário, a redução de mortalidade (39,3% vs 54,7%.).  

 

42. Paciente masculino, 54 anos de idade, portador do vírus da hepatite C e ex-etanolista, faz 

seguimento com gastroenterologista devido à cirrose hepática. Nega antecedentes de 

sangramentos digestivos, peritonite bacteriana espontânea ou internações recentes. 

Apresenta pressão arterial 149x69 mmHg, ascite moderada e ausência de edema em 

periferia. Faz parte de sua prescrição usual: propranolol 40 mg de 12/12 horas, furosemida 40 

mg/dia e espironolactona 100 mg/dia. Os últimos exames laboratoriais apresentados em 

consulta evidenciaram: 
 

Hemoglobina 9,8 g/dl ; leucócitos 4200 células/mm3; plaquetas 124.000/mm3; creatinina 3,7 

mg/dL ; Uréia 95 mg/dL ; K+ 5,1 meq/L; albumina 2,7 g/dL ; EAS : densidade 1015 , proteínas 

+2, heme 2+, 25 hemácias por campo; relação proteína/creatinina na urina: 2,2; C3: 98 mg/dl 

(valor de referência > 80 mg/dl), e C4: 33 mg/dl (valor de  referência > 10 mg/dl). FAN 

negativo, anti-HIV negativo, anti HBs positivo, anti HCV positivo, HbsAg negativo; USG de 

rins e vias urinárias: ausência de dilatação pielocalicial, não sendo evidenciado cálculos e 

apresentando rins de tamanho reduzido com perda da diferenciação cortico-medular. 

Tendo como base o quadro clínico e os resultados dos exames laboratoriais  apresentados, 

analise as afirmativas abaixo. 
 

I 
Mesmo havendo relação entre o quadro renal e a cirrose hepática, a infusão de 
albumina e terlipressina não deve ser administrada no paciente , de imediato. 

II 
O paciente deverá ser tratado para síndrome hepatorrenal do tipo 1, mesmo 
apresentando indícios de cronicidade da doença renal.  

III 
O paciente poderá ser encaminhado para transplante hepático isolado, após os 06 
meses de abstinência. 

IV 
O caso descrito relaciona-se com doença renal crônica e glomerulopatia secundária à 
cirrose hepática. 

 

 Estão corretas as afirmativas 

A) II e IV.  

B) I e IV. 

C) I e III. 

D) II e III. 
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43. A Resolução (2.173/17), do Conselho Federal de Medicina, estabelece critérios para o 

diagnóstico de morte encefálica. Considerando essa resolução, uma paciente de 58 anos de 

idade, sem co-morbidades conhecidas, que apresenta quadro de encefalopatia hipóxico -

isquêmica pós-parada cardiorrespiratória, poderá ter iniciado o protocolo para diagnóstico de 

morte encefálica  

A) após aplicação de um teste complementar que comprove ausência de perfusão sanguínea  
e atividade metabólica ou elétrica do encéfalo.  

B) quando forem checados os critérios clínicos para o início do diagnóstico, após um período 
de 6 horas de observação. 

C) tão logo receba o diagnóstico de coma não perceptivo, ausência de reflexos 
supraespinhais e apnéia persistente.  

D) quando preenchidos os parâmetros clínicos para início do diagnóstico e completadas, pelo 
menos, 24 horas de observação. 

 

44. Os diuréticos tiazídicos são medicamentos comumente utilizados por médicos generalistas, 

clínicos e nefrologistas. A ação desses fármacos sobre as células do nefron distal favorecem 

o tratamento de outras patologias, excedendo a tradicional prescrição desses como anti-

hipertensivos. A hidroclorotiazida é um diurético integrante dessa classe de medicamentos,  e 

seu uso está relacionado com efeitos metabólicos favoráveis em pacientes 

A) formadores de cálculo urinário hipercalciúricos, ao promover redução da recorrência da 
litíase. 

B) usuários crônicos de lítio, por reduzir a densidade de aquaporinas no ducto coletor.  

C) hipercalcêmicos, por ações relacionadas à excreção de cálcio no túbulo contorcido distal.  

D) que apresentaram hiponatremia associada ao uso de outros diuréticos tiazídicos, após 
normalização do sódio sérico. 

 

As questões 45 e 46 relacionam-se às figuras abaixo, que representam imagens de 

microscopia óptica obtidas de uma biópsia renal de uma paciente.  

 
 

45. A análise da biópsia renal apresentada sugere o diagnóstico de  

A) glomerulonefrite crescêntica. 

B) glomerulopatia membranosa. 

C) nefropatia associada ao HIV. 

D) doença do anticorpo anti-membrana basal. 
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46. O esquema terapêutico proposto para o caso apresentado deve incluir  

A) terapia antirretroviral.  

B) imunossupressão com glicocorticoides.   

C) pulsoterapia com corticoide e ciclofosfamida. 

D) plasmaférese. 

 
47. Homem idoso, 73 anos de idade, diabético tipo 2, com complicações macro e microvasculares 

e com antecedente de doença arterial oclusiva periférica, evoluiu com lesões cutâneas de 
membros inferiores sugestivas de piodermites (impetigo e furunculose) ao longo de 2 meses. 
Tratado com antibioticoterapia tópica, respondeu parcialmente ao tratamento das lesões, e 
com recidiva frequente do processo infeccioso. As lesões ainda estão identificadas em 
membros inferiores: presença de pústulas, impetigo e uma área com extensão em subcutâneo 
na região da coxa. O paciente foi acompanhado por um endocrinologista e faz uso , há 2 anos, 
de losartan 100 mg/dia, insulina lantus e AAS. Em exames realizados há três meses, 
apresentava albuminúria (65 mg/24horas) e creatinina sérica = 1,2 mg/dL. Porém, nos 
exames atuais apresentou creatinina sérica = 5,8 mg/dL, uréia 232 mg/dL, Na + 134 meq/L, 
K+ = 5,1 meq/L, albumina 3,7 mg/dL, C3 = 45 (VR > 80), C4 = 22 (VR > 10), e o seguinte 
sumário de urina: proteína + , heme ++, 20 hemácias por campo, 8 leucócitos por campo. 
Sorologias para hepatites virais B, C e HIV negativas. VDRL negativo. FAN negativo. A 
respeito do caso apresentado, o nefrologista pode concluir que a glomerulopatia relaciona -se 
com  

A) infecção cutânea.     C) doenças do colágeno. 

B) nefropatia diabética, isoladamente.   D) vasculite anca-relacionada. 

 

48. Paciente, 81 anos de idade, é internado pela pneumologia para investigação de massa 
pulmonar à esquerda. Durante a internação, apresentou quadro de poliúria não relacionada a 
uso prévio de diuréticos. Apresentou cálcio sérico corrigido de 16,8 mg/dl. A biópsia pulmonar 
evidenciou um tumor de células escamosas. 

No caso de hipercalcemia associada a tumor de células escamosas do pulmão, as melhores 

opções terapêuticas são 

A) cloreto de sódio e bisfosfonados endovenosos, reservando o uso de denosumab para 
casos refratários. 

B) hidratação com NaCl 0,9% em bólus e em conjunto com furosemida endovenosa, além do 
uso, se necessário, do pamidronato.  

C) hidratação com solução salina a 0,9% e glucocorticosteróides venosos bem como a 
administração de furosemida se houver congestão pulmonar. 

D) cloreto de sódio a 0,9% e hidrocortisona 300mg/dia endovenoso, associados ou não ao 
bisfosfonado endovenoso. 

 

49. A orientação nutricional constitui parte fundamental da terapêutica do paciente diagnosticado 
com doença renal crônica, desde o tratamento conservador até o período dia lítico, 
relacionando-se com o desfecho cardiovascular e com a evolução da doença. Tendo como 
base as orientações nutricionais a um paciente portador de doença renal crônica, analise as 
afirmativas baixo.  

I 
Alguns estudos revelam que a alta ingestão de potássio está associada com o declínio 
mais lento da função renal em pacientes renais crônicos; no entanto, essa conduta é 
limitada pela hiperpotassemia. 

II 
A restrição dietética da ingestão de carnes pode favorecer a melhora da mineralização 
óssea e do hiperparatireoidismo. 

III 
A correção da acidose metabólica por meio da reposição de álcalis na dieta pode 

retardar a progressão da doença renal crônica . 

IV 
A restrição de fósforo na dieta deve ser orientada desde o tratamento conservador, 
uma vez que há alta prevalência de hiperfosfatemia nos estágios 1, 2 e 3 da doença 
renal crônica. 

 

Estão corretas as afirmativas 

A) I e II.  B) II e III.  C) II e IV.  D) I e III. 
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50. A introdução da terapia antirretroviral (TARV), com uso de pelo menos três tipos de drogas, 

revolucionou o tratamento da síndrome da imunodeficiência adquirida. Contudo o uso da 

terapia antirretroviral pode estar associada ao desenvolvimento da injúria ren al aguda e da 

doença renal crônica (DRC). Nesse sentido, espera-se que um paciente portador do vírus da 

imunodeficiência humana e usuário de TARV apresente a seguinte evolução clínica:  

A) o aumento da sobrevida do usuário de TARV é acompanhado pelo aumento  da prevalência 
da DRC, determinada exclusivamente pelos efeitos da replicação viral.  

B) após o início de terapia antirretroviral, a síndrome de reconstituição imune pode 
determinar elevação dos níveis séricos de creatinina.  

C) o uso crônico do antirretroviral tenofovir pode determinar  quadros de injúria renal aguda 
que, por sua vez, pode ser reduzida pela associação da droga com o ritonavir.  

D) o uso crônico de TARV pode promover o aumento da prevalência de injúria renal aguda 
associada à anemia hemolítica microangiopática e plaquetopenia.  

 

 

 

 


