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76. Um homem de 58 anos recorre ao serviço de urgência por dor intensa, edema e calor no joelho esquerdo, 

com impotência funcional, com dois dias de evolução. Refere ferida recente no membro inferior, após 

traumatismo. A história médica revela diabetes mellitus tipo 2, medicada com sitagliptina e metformina, 

com cumprimento irregular. Os sinais vitais são temperatura 39°C, frequência respiratória 20/min, 

frequência cardíaca 100/min e pressão arterial 110/78 mm Hg. Ao exame físico o joelho 

esquerdo apresenta-se edemaciado e doloroso à palpação e mobilização em todos os eixos. A pele sobre 

o joelho está quente e vermelha. O restante exame físico, incluindo a auscultação cardíaca e pulmonar, 

encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. 

Qual dos seguintes exames é mais provável de estabelecer o diagnóstico definitivo? 

(A) Doseamento de ácido úrico sérico. 

(B) Hemocultura.  

(C) Punção articular. 

(D) Raio-X do joelho. 

(E) TC do joelho. 

 

77. Um homem de 24 anos vem ao consultório médico para seguimento, após exame de robustez 

pré-admissão a emprego. Um raio-X do tórax realizado nessa altura revelou uma adenopatia hilar e um 

infiltrado difuso, irregular, no lobo superior, bilateralmente, sugerindo uma cavitação no lado direito. Foi 

realizada uma prova de Mantoux cuja leitura, hoje, revela 0 mm de induração. Ele refere ter tido «tosse e 

bronquite por um tempo». Ao exame físico apresenta bom estado geral e está apirético. A auscultação 

pulmonar revela roncos bilaterais e crepitações discretas no andar superior do campo pulmonar direito. 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Doença dos legionários. 

(B) Pneumocistose. 

(C) Pneumonia aguda pneumocócica. 

(D) Pneumonite vírica. 

(E) Tuberculose. 

  



 

78. Um homem de 65 anos recorre ao serviço de urgência por dor precordial intensa, sem irradiação, com 

três dias de evolução, prejudicando o repouso noturno. A história médica revela hipertensão arterial e 

diabetes mellitus tipo 2. É fumador de 46 UMA desde há 40 anos e refere hábitos etílicos de 48 g por dia 

há 25 anos. O eletrocardiograma não revela alterações patológicas. Os valores de creatinoquinase e 

troponina I séricas encontram-se dentro dos parâmetros de normalidade. A endoscopia digestiva alta não 

mostra alterações e a manometria revela ondas compatíveis com uma situação de espasmo esofágico 

difuso. 

Qual das seguintes alternativas é o próximo passo mais adequado na gestão deste doente? 

(A) Diazepam. 

(B) Diclofenac. 

(C) Domperidona. 

(D) Nifedipina. 

(E) Pantoprazol. 

 

79. Uma mulher de 30 anos recorre ao serviço de urgência por dispneia de início súbito há uma hora. 

O quadro caracterizou-se inicialmente por palpitações e tonturas, mas agravado nos minutos seguintes 

por dor precordial, dispneia e ansiedade. No momento em que é observada encontra-se muito assustada 

com a possibilidade de estar a ter um «ataque do coração» e pede para «fazer exames». A doente relata 

episódios similares ao atual desde há seis meses, mais frequentes nos últimos três, ocorrendo de forma 

súbita e inesperada, tanto em casa como no trabalho ou quando está a conduzir. Descreve ainda problemas 

na relação com os seus colegas de trabalho, que já a levaram a faltar ao trabalho em diversas ocasiões. 

A história médica não revela outros antecedentes. Tem implante subcutâneo de etonogestrel. É fumadora 

de 10 UMA desde há 10 anos. Os antecedentes familiares incluem hipertensão arterial no pai, que morreu 

há seis meses com enfarte agudo do miocárdio, aos 65 anos. Os sinais vitais são temperatura 36,8°C, 

frequência respiratória 24/min, frequência cardíaca 85/min e pressão arterial 142/80 mm Hg. Ela tem 

165 cm de altura e pesa 85 kg; IMC 31 kg/m2. Os resultados dos estudos analíticos, incluindo hemograma, 

ionograma, função renal e hepática, troponinas e d-dímeros, e o eletrocardiograma encontram-se dentro 

dos parâmetros de normalidade. 

 Qual das seguintes alternativas é o próximo passo mais adequado na gestão desta doente? 

(A) Administrar captopril. 

(B) Administrar diazepam. 

(C) Enviar para consulta de psiquiatria. 

(D) Prescrever venlafaxina. 

(E) Requisitar angio-TC pulmonar. 

  



 

80. Um homem de 76 anos vem ao consultório médico por cansaço que se tem vindo a acentuar nos últimos 

meses. Relata um episódio de síncope há dois meses, mas não recorreu ao médico. Ele não faz medicação 

habitual. Os sinais vitais são temperatura 36°C, frequência respiratória 14/min, frequência 

cardíaca 76/min e pressão arterial 100/70 mm Hg. Ao exame físico apresenta-se com bom estado geral. 

A auscultação cardíaca revela sopro sistólico, mais audível no 2.º espaço intercostal do bordo direito do 

esterno, grau IV/VI, com irradiação ao pescoço. A auscultação pulmonar encontra-se dentro dos 

parâmetros de normalidade.  

Qual das seguintes alternativas melhor explica o quadro atual do doente? 

(A) Endocardite. 

(B) Estenose valvular degenerativa. 

(C) Febre reumática. 

(D) Mixoma. 

(E) Válvula bicúspide. 

 

81. Uma mulher de 63 anos, recentemente diagnosticada com adenocarcinoma indiferenciado do pulmão, 

vem à consulta para seguimento. O seu marido, que a acompanha, diz: «Ela anda realmente 

esgotada  –  não consegue subir escadas ou carregar as compras da mercearia. Ontem tive de a ajudar a 

sair da cadeira onde estava sentada, porque ela não conseguia levantar-se.» Deixou de fumar há 10 anos 

e bebe um copo de vinho do Porto por dia. A história médica revela hipertensão arterial medicada com 

hidroclorotiazida e a medicação habitual inclui ainda estrogénio e medroxiprogesterona. Os sinais vitais 

são temperatura 37°C, frequência respiratória 20/min, frequência cardíaca 88/min, regular, e pressão 

arterial 136/82 mm Hg. O exame físico revela excesso ponderal e pálpebras de cor violácea e 

edemaciadas. A orofaringe encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. O exame do pescoço 

revela nódulos cervicais com 1 cm de diâmetro e um gânglio supraclavicular esquerdo, de consistência 

firme. Existe fraqueza simétrica do deltoide, bicípite, tricípite e flexores da anca, com força muscular 

mantida nos restantes grupos musculares. O exame da pele revela pápulas de cor violácea sobre as 

articulações metacarpofalângicas e interfalângicas, bilateralmente.  

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Artrite reumatoide. 

(B) Dermatomiosite. 

(C) Síndrome da cauda equina. 

(D) Síndrome de Cushing por hormona adrenocorticotrófica ectópica. 

(E) Síndrome de Eaton-Lambert. 

  



 

82. Um homem de 44 anos, casado, recorre ao seu médico assistente referindo: «Acho que quero degolar a 

minha mulher.» Esta ideia surgiu há seis meses, de forma súbita, depois de ter tido uma discussão com a 

mulher e ter visto, posteriormente, um filme sobre um homicida em série. Este pensamento tornou-se 

recorrente e causa-lhe enorme ansiedade, especialmente quando pega em facas durante a confeção das 

refeições. Tem evitado cozinhar, e até entrar na cozinha, por ter «medo de cometer este crime hediondo». 

Refere, contudo, que tem uma boa relação conjugal e que, «no fundo, esta ideia não me faz sentido, não 

falei disto a ninguém, tenho uma vergonha horrível». À observação está vígil, orientado no tempo e no 

espaço. Apresenta humor francamente ansioso, sem atividade delirante ou alucinatória.  

Qual das seguintes é a opção mais apropriada na discussão do risco de heteroagressividade com este 

doente? 

(A) «As suas ideias são muito perigosas e vai acabar por cometer um crime. Quer que o ajude a falar 

com as autoridades?» 

(B) «Estas ideias são sintomas de uma perturbação que tem tratamento e o risco de magoar a sua 

mulher é muito baixo.» 

(C) «Fico preocupado com a segurança da sua esposa e temos de a avisar. É necessário que ela venha 

cá ter.» 

(D) «Isso são tudo ideias da sua cabeça. No fundo deve estar a sentir-se culpado por alguma coisa que 

não me está a contar. Há algum problema na relação com a sua mulher?» 

(E) «O melhor é mesmo afastar-se das facas e evitar ficar sozinho com a sua mulher. Se essas ideias 

continuarem depois fala com o nosso psicólogo.» 

 

83. Observa na consulta um casal por infertilidade primária desde há cinco anos. A mulher tem 39 anos e o 

homem 40 anos. É a primeira relação conjugal de ambos. A mulher tem ciclos regulares de 28 a 30 dias 

e fluxos menstruais de três a quatro dias. Ela nega antecedentes de doenças do foro ginecológico e de 

cirurgias abdominais ou pélvicas. O rastreio oncológico do colo do útero de há dois anos foi negativo. 

Ela tem 167 cm de altura e pesa 62 kg; IMC 22 kg/m2. O exame físico, incluindo o ginecológico, 

encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. O relatório da histerossalpingografia descreve 

obstrução tubária proximal direita e permeabilidade tubária duvidosa à esquerda. A ecografia transvaginal 

não mostra alterações. O homem não tem antecedentes patológicos de relevo e não faz medicação 

habitual. O espermograma encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado na gestão da infertilidade deste casal? 

(A) Fertilização in vitro. 

(B) Hiperestimulação ovárica controlada. 

(C) Indução da ovulação. 

(D) Inseminação intrauterina. 

(E) Salpingoplastia por laparotomia. 

  



 

84. Uma mulher de 55 anos, assistente técnica, vem ao consultório médico solicitar análises por pensar estar 

a ser envenenada. Refere que se apercebeu de que o sabor da água está alterado desde que os vizinhos 

fizeram obras perto do poço, há cerca de 10 anos. Pensa que as obras foram realizadas com intenção de 

contaminar a água para a envenenar. Apenas bebe água engarrafada para evitar a ingestão de produtos 

tóxicos. Já efetuou anteriormente análises ao sangue pelo mesmo motivo, não se verificando quaisquer 

alterações, mas não acredita no seu resultado. Refere também ansiedade e insónia inicial que atribui à 

preocupação com esta situação. Não se apuram outras queixas. Ela não tem antecedentes patológicos de 

relevo e tem mantido o trabalho de forma regular. O exame físico encontra-se dentro dos parâmetros de 

normalidade.  

Qual das seguintes é a resposta mais adequada a dar à doente neste momento? 

(A) «As análises devem vir novamente normais, mas vamos pedir na mesma.» 

(B) «É possível que essas ideias não sejam reais. Existem medicamentos que ajudam essas ideias a 

desaparecer.» 

(C) «Esta situação está a deixá-la muito angustiada. Seria melhor ficar internada durante uns dias.» 

(D) «Já pensou em contactar a saúde pública para verificar a qualidade da água do poço?» 

(E) «Penso que poderia beneficiar de um medicamento para melhorar o seu sono.» 

 

85. Uma mulher de 70 anos é diagnosticada com anemia por deficiência em ferro. A pesquisa de sangue 

oculto nas fezes é negativa. A colonoscopia revela uma massa com 5 cm, de pedículo largo, no ângulo 

esplénico. Metade da lesão é removida endoscopicamente, não tendo sido removida a restante por receios 

quanto à extensão da cauterização. O exame anatomopatológico revela um adenocarcinoma. A senhora é 

hospitalizada para realização de colectomia. Durante a cirurgia foram ressecadas várias pequenas 

metástases hepáticas. 

Qual dos seguintes é o procedimento mais adequado no seguimento pós-operatório? 

(A) Administrar terapêutica adjuvante e reavaliar a utente em três meses. 

(B) Agendar polipectomia colonoscópica completa. 

(C) Agendar ressecção segmentar do cólon sigmoide. 

(D) Monitorizar o antigénio carcinoembrionário (CEA) trimestralmente. 

(E) Não fazer qualquer terapêutica e pedir nova colonoscopia em seis meses. 

  



 

86. Um homem de 42 anos, de origem africana, vem ao consultório médico para exame de vigilância de 

saúde. A história médica revela refluxo gastroesofágico e intolerância à lactose. A medicação habitual 

inclui cimetidina e paracetamol, em SOS. É casado e tem dois filhos. Não fuma. Bebe bebidas alcoólicas 

socialmente. Nega utilização de drogas ilícitas. A história familiar inclui demência, tipo Alzheimer (pai), 

e hipertensão arterial (mãe). Ao exame físico existe crepitação no joelho direito. Os resultados dos estudos 

analíticos realizados há uma semana encontram-se dentro dos intervalos de referência, à exceção do valor 

de bilirrubina total sérica (2,1 mg/dL). 

Qual das seguintes alternativas é a causa mais provável para este resultado anormal? 

(A) Abuso de álcool. 

(B) Etiologia desconhecida. 

(C) Infeção viral. 

(D) Mutação genética. 

(E) Toxina ambiental. 

 

87. Um lactente de 12 meses é internado para tratamento com ampicilina por pneumonia confirmada por 

raio-X do tórax. Na admissão apresentava hipocalemia, hipomagnesemia e anemia. É o quinto filho de 

uma família socialmente desfavorecida, com pais desempregados. O lactente não frequentou a consulta 

de saúde juvenil e infantil previamente. Os pais não trazem o boletim de saúde infantil e juvenil. A mãe 

descreve quatro a cinco dejeções diárias de fezes semilíquidas nos últimos meses. Ela refere que 

o filho não gatinha, não faz pinça fina, apenas usa uma ou duas palavras e interessa-se pouco pelo 

ambiente envolvente. Ele tem 71 cm de comprimento (< P5) e pesa 8 kg (< P5); o perímetro cefálico é 

de 46 cm (P27). Os sinais vitais são temperatura 36,8°C, frequência respiratória 26/min, frequência 

cardíaca 110/min e pressão arterial 90/60 mm Hg. Ao exame físico a pele e as mucosas estão secas e 

existe palidez cutânea. Não há massas abdominais palpáveis ou edemas. A auscultação cardíaca revela 

sopro sistólico de ejeção de grau II/VI no bordo esternal esquerdo. 

Qual das seguintes alternativas é a causa mais provável do quadro apresentado? 

(A) Acidose tubular renal. 

(B) Cardiopatia congénita. 

(C) Fibrose quística. 

(D) Malnutrição por défice de aporte.  

(E) Neuroblastoma. 

 

  



 

88. Um homem de 55 anos vem ao consultório médico por dificuldade gradual na progressão alimentar, com 

sensação de paragem dolorosa dos alimentos referida ao terço inferior do esterno, desde há três meses. 

Nega regurgitação, perdas sanguíneas visíveis pelo tubo digestivo ou perda de peso. Nos últimos 15 dias, 

teve tosse muito produtiva durante a noite, que o acorda. A história médica revela pirose, diabetes mellitus 

tipo 2 e hipertensão arterial. Refere ainda ter «ansiedade». A medicação inclui pantoprazol, metformina 

e bisoprolol. É fumador social de charutos. Tem alimentação variada e ingestão alcoólica a todas 

as refeições (um a dois copos de vinho) e bebidas brancas socialmente. Os sinais vitais são 

temperatura 37,1°C, frequência respiratória 17/min, frequência cardíaca 65/min (pulso rítmico, regular e 

amplo) e pressão arterial 140/80 mm Hg. Ele mede 178 cm e pesa 91 kg; IMC 29 kg/m2. Ao exame físico 

apresenta aparente biótipo normal, sem cianose periférica. A auscultação pulmonar revela crepitações 

dispersas e sibilos, principalmente à direita. O restante exame físico encontra-se dentro dos parâmetros 

de normalidade. 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Acalásia. 

(B) Carcinoma do esófago. 

(C) Espasmo difuso do esófago. 

(D) Estenose péptica do esófago. 

(E) Hérnia do hiato. 

 

89. Um homem de 35 anos vem ao consultório médico por dor na região gemelar bilateral quando anda a pé, 

desde há um ano, e que se tem vindo a agravar. Refere dormência, alteração da cor das mãos com o frio 

e dores e «inchaço em veias pequenas», quer das pernas quer das mãos. Ele não tem antecedentes 

patológicos de relevo e não faz medicação habitual. A história familiar revela doença de Buerger (pai e 

tio paterno). Ele é fumador de 38 UMA desde os 14 anos e refere hábitos etílicos de 26 g por dia nos 

últimos 10 anos. Os sinais vitais são temperatura 36,5°C, frequência respiratória 18/min, frequência 

cardíaca 70/min e pressão arterial 130/80 mm Hg. Ele tem 176 cm de altura e pesa 68 kg; IMC 22 kg/m2. 

Os pulsos poplíteos e braquiais encontram-se dentro dos parâmetros de normalidade; a palpação dos 

pulsos radiais e pediosos revela redução de amplitude.  

Os resultados dos estudos analíticos realizados há um ano revelaram: 

Soro   Sangue   

 Creatinina 0,78 mg/dL  Hemoglobina 14,2 g/dL 

 Glucose 82 mg/dL 
  

 Ácido úrico 4,3 mg/dL     

Além de recomendar a cessação tabágica, qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado na gestão 

deste doente? 

(A) Amlodipina. 

(B) Furosemida. 

(C) Prednisolona. 

(D) Varfarina.  

(E) Não são necessárias medidas adicionais. 

 



 

90. Um homem de 82 anos é trazido pela família ao serviço de urgência por mal-estar geral, prostração e 

confusão desde há três dias. A história médica revela diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial 

e perturbação depressiva. A medicação habitual inclui linagliptina, metformina, irbesartan e escitalopram. 

Os sinais vitais são temperatura 36,8°C, frequência cardíaca 89/min e pressão arterial 169/93 mm Hg; 

SpO2 98 % (ar ambiente). Ele tem 169 cm de altura e pesa 71 kg; IMC 25 kg/m2. Ao exame físico 

apresenta-se sonolento, não colaborando na anamnese. As mucosas estão coradas e hidratadas e não existe 

ingurgitamento venoso jugular a 45°. Não há edemas dos membros. O exame neurológico não mostra 

sinais focais, sinais meníngeos ou outras alterações. O restante exame físico, incluindo a auscultação 

cardíaca e pulmonar e o exame abdominal, encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade.  

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Creatinina 0,7 mg/dL  Hemoglobina 12 g/dL 

 Azoto ureico 40 mg/dL  Leucócitos  4 500/mm3 

 Glucose 201 mg/dL  Plaquetas 158 × 109/L 

 Proteína C reativa 13 mg/L     

 Sódio 121 mEq/L     

 Potássio 4,1 mEq/L     

 Cloreto 118 mEq/L     

Qual das seguintes alternativas é a causa subjacente mais provável do quadro atual do doente? 

(A) Escitalopram. 

(B) Glicemia. 

(C) Linagliptina. 

(D) Perturbação depressiva.  

(E) Pressão arterial. 

 

91. Uma menina de 3 anos é trazida ao serviço de urgência por febre (temperatura 39°C) com seis dias de 

evolução. O pai refere ainda que a filha apresenta os olhos vermelhos desde o início do quadro febril, 

tendo desenvolvido exantema. A criança tem apresentado irritabilidade, sem cefaleias. O pai nega 

contactos conhecidos com crianças doentes. O programa nacional de vacinação encontra-se atualizado. 

A história médica revela asma ligeira, medicada apenas em crise. A criança vive em casa com os pais, 

dois irmãos, um cão e dois pássaros. Os sinais vitais à admissão são temperatura 39,9°C, frequência 

respiratória 26/min, frequência cardíaca 114/min e pressão arterial 100/65 mm Hg. Apresenta hiperemia 

conjuntival, sem exsudados, e eritema marcado da língua e lábios. Ao exame cervical palpa-se 

adenomegalia cervical. Observa-se exantema micropapular no tronco e na região inguinal. O restante 

exame físico encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. 

Qual dos seguintes tratamentos iniciais é mais provável de influenciar o curso da doença? 

(A) Amoxicilina oral. 

(B) Clindamicina intravenosa. 

(C) Gamaglobulina intravenosa. 

(D) Ibuprofeno oral. 

(E) Prednisolona oral. 

 



 

92. Um homem de 23 anos, turco, a trabalhar em Portugal, vem ao consultório médico por febre acompanhada 

de dor articular no joelho direito, com 24 horas de evolução. Associadamente refere dor e distensão 

abdominal. Refere já ter tido outros episódios semelhantes desde os 15 anos, que duram dois a 

três dias, umas vezes com dores torácicas e outras abdominais. Afirma ter frequentemente mialgias 

quando faz exercício. Já fez vários exames sendo portador apenas de um, que mostra presença da 

mutação M694V em homozigotia. Não consegue identificar o nome da sua doença e afirma ter deixado 

de tomar um comprimido diário, cujo nome não se recorda, desde que chegou a Portugal. Os sinais 

vitais são temperatura 38,5°C, frequência cardíaca 98/min e pressão arterial 148/92 mm Hg; SpO2 98 % 

(ar ambiente). A auscultação pulmonar revela sons respiratórios mantidos e simétricos bilateralmente. 

O abdómen apresenta-se distendido e difusamente doloroso à palpação. Apresenta dor à mobilização do 

joelho direito e edema associado.  

Qual dos seguintes diagnósticos se encontra mais frequentemente associado com a situação descrita? 

(A) Artrite reumatoide. 

(B) Espondilite anquilosante. 

(C) Lúpus eritematoso sistémico. 

(D) Poliarterite nodosa. 

(E) Síndrome de Sjögren. 

 

93. Um rapaz de 5 anos é trazido à consulta pela mãe por congestão nasal com duas semanas de evolução, 

sem febre associada. Ele iniciou tosse há três dias. A mãe refere que o quadro se tem agravado, 

especialmente ao acordar, e descreve rinorreia amarelada espessa. Ele tem antecedentes de otite média 

recorrente no primeiro ano de vida, mas o exame físico hoje não evidencia alterações na otoscopia.  

Neste momento, qual dos seguintes é o exame de diagnóstico mais adequado? 

(A) Determinação da IgE sérica total. 

(B) Pesquisa de eosinófilos em esfregaço nasal. 

(C) Raio-X dos seios perinasais. 

(D) Testes cutâneos para alergénios comuns. 

(E) Não são necessários exames adicionais. 

 

  



 

94. Um homem de 31 anos vem ao consultório médico por congestão nasal, odinofagia e tosse produtiva 

com expetoração amarelo-esverdeada com três dias de evolução. A história médica revela 

deficiência de imunoglobulina A e infeções do trato respiratório superior e seios perinasais que ocorrem 

três a quatro vezes por ano. Ele não faz medicação habitual. Os sinais vitais são temperatura 38,2°C, 

frequência respiratória 18/min, frequência cardíaca 76/min e pressão arterial 126/72 mm Hg; SpO2 97 % 

(ar ambiente). Ele tem 175 cm de altura e pesa 89 kg; IMC 29 kg/m2. Ao exame físico apresenta dor 

discreta à percussão dos seios maxilares, edema da mucosa nasal e rinorreia posterior. A auscultação 

pulmonar mostra roncos expiratórios discretos, que desaparecem com a tosse. A auscultação cardíaca 

encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. O raio-X do tórax não revela alterações. 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado na gestão do doente? 

(A) Antibioterapia oral. 

(B) Broncofibroscopia. 

(C) Imunoglobulina endovenosa. 

(D) Internamento hospitalar. 

(E) Laringoscopia. 

 

95. Um homem de 45 anos vem ao consultório médico por dor no membro superior direito com dois meses de 

evolução. Refere que a dor se iniciou após um período de três semanas de férias, em que trabalhou 

de forma repetida e diária como pedreiro na reconstrução da sua casa. A dor é incomodativa, 

permanente, interfere com o sono e localiza-se desde a cabeça do úmero até ao punho direito. A 

história médica revela doença pulmonar obstrutiva crónica e a medicação habitual inclui salbutamol e 

brometo de ipratrópio. Teve intercorrência infeciosa recente medicada com cefuroxima. Os sinais vitais 

são temperatura 36,2°C, frequência cardíaca 76/min e pressão arterial 134/70 mm Hg; SpO2 98 % 

(ar ambiente). Ele tem 176 cm de altura e pesa 68 kg; IMC 22 kg/m2. Ao exame físico apresenta-se com 

bom estado geral. Existe dor à palpação da cabeça do úmero. A dor agrava-se com a mobilização ativa em 

abdução e rotação externa do membro superior, entre os 60° e os 120°. O exame abdominal não mostra 

massas palpáveis. O restante exame físico, incluindo a auscultação cardíaca e pulmonar, encontra-se dentro 

dos parâmetros de normalidade. 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Bursite do olecrânio. 

(B) Epicondilite medial. 

(C) Rotura do tendão bicipital. 

(D) Tendinite da coifa dos rotadores. 

(E) Tendinopatia induzida por fármacos. 

 

  



 

96. Um homem de 22 anos é enviado ao serviço de urgência por dor abdominal no mesogastro, súbita, tipo 

queimor e de intensidade 8/10 seguida de síncope, há 30 minutos. Ele nega febre, diarreia, vómitos, 

consumo etílico ou de drogas. Os sinais vitais são temperatura 37,5°C, frequência respiratória 20/min, 

frequência cardíaca 72/min e pressão arterial 100/50 mm Hg. Ele tem 169 cm de altura e pesa 68,5 kg; 

IMC 24 kg/m2. Ao exame físico está consciente, orientado e colaborante. Apresenta-se diaforético. A 

auscultação cardíaca e pulmonar encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. O abdómen é 

difusamente doloroso, com área eletiva de dor no mesogastro, sem sinais de irritação peritoneal e sem 

tumefações palpáveis.  

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Creatinina 0,8 mg/dL  Hemoglobina 11,5 g/dL 

 Amilase 25 U/L  HCM 31 pg 

 AST 20 U/L  VGM 85 fL 

 ALT 30 U/L  Leucócitos  15 000/mm3 

 Fosfatase alcalina 80 U/L   Neutrófilos 87 % 

 Bilirrubina    Velocidade de sedimentação 20 mm/1.ª hora 

  Total 1 mg/dL   

 Proteína C reativa 30 mg/L     

 Creatinoquinase 200 U/L     

 Troponina I 0 ng/mL     

O sedimento urinário encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. O eletrocardiograma revela 

ritmo sinusal, frequência cardíaca 70/min, QRS de morfologia normal, sem inversão de ondas T ou 

elevação do segmento J. Efetuou TC abdominal com contraste que revelou trombo não oclusivo da 

emergência do tronco celíaco. 

Tendo em conta a hipótese de diagnóstico mais plausível, qual das seguintes alternativas é mais provável 

de encontrar neste doente? 

(A) Episódios prévios de diarreia com sangue. 

(B) História de úlceras orais e genitais. 

(C) História de xerostomia e xeroftalmia. 

(D) História familiar de doença aterosclerótica em idade precoce. 

(E) Presença de hipermobilidade articular marcada. 

 

  



 

97. Uma menina de 9 anos é trazida pela mãe à consulta por preocupação de que o crescimento mamário 

tenha começado demasiado cedo. A criança tem sido saudável, não tem antecedentes patológicos de 

relevo e não faz medicação habitual. Ainda não teve menarca. Tem rendimento escolar razoável. Os sinais 

vitais encontram-se dentro dos parâmetros de normalidade. Ela tem 129 cm de altura (P25) e pesa 25 kg 

(P25). Ao exame físico apresenta dois nódulos firmes, indolores, móveis, de 1 a 2 cm, no tronco, 

subjacente a cada aréola. Não tem pelo púbico ou axilar. O restante exame físico encontra-se dentro dos 

parâmetros de normalidade. 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado? 

(A) Determinar a concentração sérica de prolactina. 

(B) Informar que se trata de desenvolvimento normal. 

(C) Solicitar biópsia dos nódulos. 

(D) Solicitar raio-X do punho para determinação de idade óssea. 

(E) Solicitar RM cerebral. 

 

98. Uma mulher de 61 anos recorre à consulta de medicina geral e familiar e questiona-o sobre o risco que 

tem de desenvolver osteoporose. Trata-se de uma mulher ex-fumadora (10 UMA, até aos 34 anos). Os 

antecedentes ginecológicos e obstétricos incluem menarca aos 14 anos, ciclos regulares, gesta 2, para 2, 

menopausa aos 49 anos, não tendo realizado terapêutica hormonal de substituição. Os antecedentes 

médicos incluem cancro da mama diagnosticado há quatro anos (tratado com cirurgia e radioterapia) 

e hipotiroidismo. Refere ainda ter tido fratura da tíbia esquerda aos 44 anos, após acidente com queda 

de 2 metros de altura. Nega consumo regular de álcool. A medicação habitual inclui levotiroxina 

e tamoxifeno. Os antecedentes familiares incluem morte da mãe aos 77 anos após AVC e do pai aos 

72 anos por agudização de doença pulmonar obstrutiva crónica. Os sinais vitais são temperatura 36,1°C, 

frequência respiratória 13/min, frequência cardíaca 68/min e pressão arterial 112/74 mm Hg. Ela tem 

156 cm de altura e pesa 65 kg; IMC 27 kg/m2. O restante exame físico assim como os estudos analíticos 

recentes, incluindo ionograma, bioquímica e o doseamento de T3 e T4, encontram-se dentro dos 

parâmetros de normalidade. 

Qual dos seguintes fatores no histórico desta mulher mais aumenta o risco de desenvolver osteoporose? 

(A) Antecedentes de fratura. 

(B) Antecedentes tabágicos. 

(C) Hipotiroidismo. 

(D) Idade da menopausa. 

(E) Toma de tamoxifeno. 

 

  



 

99. Uma mulher de 53 anos é trazida à consulta de medicina geral e familiar pelo filho por agitação marcada 

desde o dia anterior, estando «a tremer do corpo todo». Refere ainda que a mãe dormiu poucas horas nas 

últimas noites e que nesse mesmo dia tinha acordado «alheada» da realidade e parecia confusa. A doente 

colabora mal com a entrevista, parecendo estar muito focada nas paredes à sua volta e assustada com a 

presença de «cobras e lagartos» dentro do centro de saúde. O filho refere que a mãe tem antecedentes de 

síndrome de dependência do álcool desde há dois anos, já com tratamento em unidade de alcoologia, onde 

tem seguimento em psiquiatria. Refere que, por esse motivo, evita ter em casa bebidas alcoólicas e que 

há três dias retirou de casa todas as bebidas que conseguiu encontrar. Os sinais vitais são frequência 

respiratória 16/min, frequência cardíaca 120/min e pressão arterial 145/90 mm Hg. A doente encontra-se 

sudorética, com pupilas dilatadas e reativas à luz. Apresenta ainda tremor grosseiro dos membros 

superiores, telangiectasias faciais e hipertrofia parotídea bilateral. O restante exame físico encontra-se 

dentro dos parâmetros de normalidade. 

Qual das seguintes alternativas é o próximo passo mais adequado? 

(A) Administrar diazepam por via oral. 

(B) Administrar solução de dextrose 5 % em água. 

(C) Administrar tiamina por via oral. 

(D) Enviar ao serviço de urgência hospitalar. 

(E) Referenciar ao psiquiatra assistente. 

 

100. Uma mulher de 23 anos vem ao consultório para aconselhamento nutricional. Refere ter episódios 

frequentes de diarreia desde há três anos e menciona ter perdido 25 kg de peso nesse período estando 

em investigação etiológica de síndrome de má absorção. Mantém fome e come o que lhe apetece, 

mas refere sentir astenia, emagrecimento e cansaço fácil para médios esforços. Os sinais vitais são 

frequência respiratória 14/min, frequência cardíaca 76/min e pressão arterial 124/56 mm Hg; SpO2 98 % 

(ar ambiente). Ela tem 172 cm de altura e pesa 42 kg; IMC 14,2 kg/m2. A auscultação cardíaca e pulmonar 

encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. O abdómen está deprimido e é indolor à palpação. 

Não se observam edemas. 

Qual das seguintes alternativas é o melhor indicador para avaliar a gravidade da desnutrição? 

(A) Avaliação global subjetiva do estado nutricional. 

(B) Depleção do tecido adiposo subcutâneo. 

(C) Ecografia da massa muscular. 

(D) Índice de massa corporal. 

(E) Volume do fluido extracelular. 

 

  



 

101. Um homem de 59 anos, motorista, vem ao consultório médico por dejeções diárias de fezes moles (média 

de cinco por dia), com seis meses de evolução. Refere ainda emagrecimento de 12 % do peso corporal 

nesse período. A história médica inclui pancreatite crónica, de etiologia etílica. É fumador de 40 UMA 

desde há 35 anos e refere hábitos etílicos de 60 g por dia. Os sinais vitais são temperatura 36,5°C, 

frequência cardíaca 76/min e pressão arterial 130/85 mm Hg. Ao exame físico observa-se edema não 

depressível ligeiro dos membros inferiores. O abdómen é indolor à palpação. O restante exame físico 

encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade.  

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Glicemia 110 mg/dL  Hemoglobina 13 g/dL 

 AST 78 U/L  VGM 100 fL 

 ALT 35 U/L     

 Albumina 2,7 g/dL     

Qual das seguintes alternativas é a explicação mais provável para a condição deste doente? 

(A) Causa osmótica. 

(B) Causa secretória. 

(C) Esteatorreia. 

(D) Inflamação crónica. 

(E) Neuropatia visceral. 

  



 

102. Um homem de 28 anos vem ao serviço de urgência por «urina cor de vinho do Porto» com cinco dias de 

evolução. Refere ainda astenia e perda ponderal involuntária desde há três meses. Não tem antecedentes 

patológicos de relevo. Os sinais vitais estão dentro dos parâmetros de normalidade. Ele tem 178 cm de 

altura e pesa 72 kg; IMC 23 kg/m2. Ao exame físico apresenta-se com razoável estado geral. A pele e as 

mucosas estão ictéricas. Está hidratado e eupneico. A auscultação cardíaca e pulmonar encontra-se dentro 

dos parâmetros de normalidade. O exame do abdómen revela hepatomegalia dolorosa, palpável 10 cm 

abaixo do rebordo costal, na linha medioclavicular direita. Não há adenopatias periféricas palpáveis.  

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 AST 230 U/L  Hemoglobina 11 g/dL 

 ALT 180 U/L  Leucócitos  4 500/mm3 

 Fosfatase alcalina 420 U/L  Plaquetas 140 × 109/L 

 -glutamil transferase (GGT) 670 U/L     

 Bilirrubina       

  Total 5 mg/dL     

 Desidrogenase láctica (LDH) 520 U/L     

Realizou TC abdominal, que revelou «fígado aumentado e com múltiplas lesões nodulares compatíveis 

com metastização; conglomerado ganglionar peri-hilar 6 cm a condicionar dilatação das vias biliares 

intra-hepáticas; conglomerado ganglionar retroperitoneal com 12 cm; visualização inferior do tórax com 

lesões parenquimatosas compatíveis com metastização pulmonar bilateral». 

Qual dos seguintes estudos é o mais adequado para identificar a localização mais provável da lesão 

primária? 

(A) Aspirado de medula óssea. 

(B) Colangio-RM. 

(C) Ecografia abdominal superior. 

(D) Ecografia testicular. 

(E) TC torácica. 

 

  



 

103. Uma mulher de 68 anos vem à consulta de endocrinologia, referenciada pelo médico de família, por 

tumefação cervical direita na dependência do lobo direito da tiroide. A história médica revela carcinoma 

da mama direita, submetida previamente a mastectomia radical, radioterapia e quimioterapia. Os sinais 

vitais são frequência respiratória 19/min, frequência cardíaca 98/min e pressão arterial 120/80 mm Hg. 

Na região cervical anterior direita palpa-se formação de consistência elástica, móvel e sem adenopatias 

palpáveis.  

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Creatinina 1,2 mg/dL  Hemoglobina 14 g/dL 

 AST 45 U/L  Leucócitos  7 000/mm3 

 ALT 50 U/L  Plaquetas 190 × 109/L 

 Proteína C reativa 9 mg/L     

 Sódio 141 mEq/L     

 Potássio 4 mEq/L     

 TSH 4 µU/mL     

 Tiroxina (T4) 8 µg/dL     

 Tri-iodotironina (T3) 120 ng/dL     

A ecografia da tiroide revela formação com cerca de 4,2 cm com zonas de quisto e zonas sólidas. A 

biópsia com agulha fina desta formação foi inconclusiva. 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado na gestão desta doente? 

(A) Aspiração do quisto. 

(B) Cintigrafia com iodo-131. 

(C) Lobectomia direita da tiroide. 

(D) Realização de nova biópsia com agulha fina. 

(E) Tiroidectomia total. 

 

104. Um homem de 48 anos vem ao consultório médico por polaquiúria, noctúria e sensação de peso 

suprapúbico, com intensidade crescente nos últimos seis meses. É motorista de profissão e faz 

cicloturismo ao fim de semana. Nega hábitos tabágicos e consome álcool apenas em ocasiões festivas. 

Os sinais vitais são temperatura 36,5°C, frequência respiratória 13/min, frequência cardíaca 78/min e 

pressão arterial 132/81 mm Hg. Ao exame físico apresenta genitais externos sem alterações aparentes. O 

toque retal revela próstata com volume estimado de 40 mL, simétrica, indolor, de consistência elástica, 

com sulco médio presente, sem nódulos. O restante exame físico, incluindo a palpação e percussão 

abdominal, encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Hiperplasia prostática benigna. 

(B) Neoplasia maligna da próstata. 

(C) Neoplasia vesical. 

(D) Prostatite aguda. 

(E) Prostatite crónica. 

 



 

105. Uma mulher de 70 anos vem ao consultório médico para consulta de vigilância de saúde. Encontra-se 

assintomática. A história médica revela glaucoma medicado com timolol + latanoprost em colírio. 

A menarca ocorreu aos 12 anos e a coitarca aos 22 anos. Os antecedentes obstétricos são gesta 3, para 2 

(dois partos eutócicos) e 1 aborto espontâneo. Refere que a menopausa ocorreu aos 52 anos, negando 

ter realizado terapêutica hormonal de substituição. Atualmente, não tem atividade sexual, por não ter 

parceiro sexual. Os sinais vitais são temperatura 36,5°C, frequência respiratória 14/min, frequência 

cardíaca 78/min e pressão arterial 140/72 mm Hg. Ela tem 158 cm de altura e pesa 70 kg; IMC 28 kg/m2. 

Ao exame ginecológico apresenta atrofia vulvovaginal; observa-se prolapso uterino ao nível do hímen, 

sem corrimentos patológicos e exocolo sem lesões macroscópicas visíveis. O restante exame físico 

encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado na gestão desta doente? 

(A) Aplicar toxina botulínica. 

(B) Prescrever terapia hormonal oral. 

(C) Recomendar utilização de pessário. 

(D) Referenciar para cirurgia. 

(E) Não são necessárias medidas. 

 

106. Uma mulher de 23 anos é assistida na via pública após um acidente de veículo de duas rodas. A mulher 

viajava sem capacete e embateu contra um muro. Os antecedentes médicos são desconhecidos. Os sinais 

vitais são temperatura 35,9°C, frequência respiratória 10/min, frequência cardíaca 98/min e pressão 

arterial 92/48 mm Hg. Ao exame físico observa-se múltiplas lacerações e feridas contusas no tronco e 

membros à esquerda e uma equimose nas regiões frontal e temporal à esquerda. Não se observa lesão 

aparente do pescoço. A doente não responde à estimulação verbal. Quando estimulado o leito ungueal 

nos quatro membros observa-se reação em fuga e abertura lenta dos olhos, sem resposta verbal.  

Em qual dos seguintes graus, na escala de coma de Glasgow, se encontra esta doente? 

(A) 5. 

(B) 6. 

(C) 7. 

(D) 8. 

(E) 9. 

 

  



 

107. Uma mulher de 52 anos vem ao serviço de urgência por tosse não produtiva, incomodativa, impedindo o 

sono, com dois dias de evolução. A história médica revela hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2 e 

neoplasia do cólon operada há 20 dias, sem complicações aparentes. A medicação habitual inclui losartan, 

hidroclorotiazida, insulina glargina e insulina de ação rápida. Encontra-se a aguardar início de 

quimioterapia. Os sinais vitais são temperatura 36,3°C, frequência cardíaca 104/min, frequência 

respiratória 15/min e pressão arterial 134/82 mm Hg. O exame físico revela crepitações na base do 

hemitórax esquerdo, edemas ligeiros nos pés até aos tornozelos. Observa-se aumento de volume gemelar 

esquerdo com dor à palpação local.  

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Troponina I 3 ng/mL  Hemoglobina 11,5 g/dL 

 NT-proBNP  322 pg/mL [N < 300 pg/mL]  Leucócitos  15 000/mm3 

      Neutrófilos 80 % 

O raio-X do tórax mostra hipotransparência triangular de base costal, na porção inferior do hemitórax 

esquerdo. O eletrocardiograma revela ritmo sinusal e alterações inespecíficas da repolarização 

ventricular. 

Qual dos seguintes cálculos é o próximo passo mais adequado? 

(A) CURB-65. 

(B) PSI. 

(C) Score GAME. 

(D) Score GRACE. 

(E) Score WELLS. 

 

108. Uma grávida de 24 anos é admitida no hospital às 35 semanas de gestação por dispneia desde há 12 horas. 

A gravidez tem decorrido sem complicações até ao momento. Os sinais vitais são temperatura 37°C, 

frequência respiratória 30/min, frequência cardíaca 100/min e pressão arterial 90/40 mm Hg. O exame 

físico revela um ponto difuso de impulso máximo localizado lateralmente à linha axilar anterior. O raio-X 

do tórax mostra um aumento da sombra cardíaca e campos pulmonares limpos. O exame à urina com 

tira-teste é negativo para a presença de proteínas.  

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Cardiomiopatia periparto. 

(B) Embolia pulmonar. 

(C) Estenose pulmonar. 

(D) Pré-eclâmpsia. 

(E) Sépsis puerperal. 

 

  



 

109. Um homem de 19 anos vem ao serviço de urgência por febre, arrepios intermitentes e tosse produtiva, 

com expetoração esverdeada, nas últimas 24 horas. Refere também dor torácica ligeira, de tipo pleurítico, 

à esquerda, sem hemoptises. A história médica revela quatro episódios de pneumonia desde a infância e 

vários de sinusite. Ele afirma ter episódios frequentes e intermitentes de tosse produtiva. Refere que, nos 

últimos nove anos, teve vários períodos de diarreia e flatulência. A colonoscopia, efetuada há seis anos, 

não mostrava alterações. Nos últimos seis meses, tem tido dispneia progressiva ao exercício e atualmente 

fica dispneico após caminhar dois quarteirões. Ele não faz medicação habitual. Nega consumo de tabaco 

ou álcool. Os antecedentes familiares incluem doença pulmonar obstrutiva crónica (tio paterno), diabetes 

mellitus tipo 1 e pneumonias recorrentes (irmão). Ele tem 183 cm de altura e pesa 70 kg; IMC 21 kg/m2. 

Os sinais vitais são temperatura 38,8°C, frequência respiratória 20/min, frequência cardíaca 100/min 

e pressão arterial 110/60 mm Hg; SpO2 93 % (FiO2 28 % por cânula nasal). Existe dor ligeira à palpação 

dos seios maxilares, bilateralmente. À auscultação pulmonar ouvem-se crepitações na metade superior 

do campo pulmonar esquerdo e sibilos dispersos. Apresenta hipocratismo digital.  

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

 Soro   Sangue   

 Creatinina 1,4 mg/dL Hemoglobina 10 g/dL 

 Azoto ureico 47 mg/dL  Leucócitos  16 000/mm3 

 Glucose 155 mg/dL     

    Gases (FiO2 28 %)   

    pO2 63 mm Hg 

    pCO2 48 mm Hg 

    pH 7,39  

O raio-X do tórax revela pulmões hiperinsuflados, com hipotransparência no lobo superior esquerdo e 

vários quistos bronquiectásicos nos lobos superiores. 

Qual dos seguintes estudos clínicos é o mais adequado para confirmar o diagnóstico etiológico mais 

provável? 

(A) Doseamento da concentração da α1-antitripsina sérica. 

(B) Imunoeletroforese quantitativa. 

(C) Pesquisa de autoanticorpos antineutrófilos citoplasmáticos no soro. 

(D) Serologia para pneumonite de hipersensibilidade. 

(E) Teste do cloreto no suor. 

 

  



 

110. Um homem de 41 anos, bancário, vem ao consultório médico mostrar resultado de exames laboratoriais 

solicitados em consulta de vigilância de saúde prévia. Encontra-se assintomático. Ele não tem 

antecedentes pessoais ou familiares de relevo e não faz medicação habitual. Deixou de fumar há dois anos 

e bebe cerca de uma a duas bebidas-padrão de álcool por dia. Pratica exercício físico de forma esporádica. 

Os sinais vitais são temperatura 36°C, frequência respiratória 16/min, frequência cardíaca 76/min e 

pressão arterial 121/67 mm Hg. Ele tem 171 cm de altura e pesa 80 kg; IMC 27 kg/m2. O perímetro da 

cintura é de 98 cm e o índice cintura-anca 0,9. O restante exame físico encontra-se dentro dos parâmetros 

de normalidade.  

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   

 Colesterol   

  Total 219 mg/dL 

  HDL 48 mg/dL 

  LDL 116 mg/dL 

 Triglicerídeos 78 mg/dL 

Qual das seguintes recomendações é prioritária neste momento? 

(A) Iniciar dieta adequada para um perímetro da cintura < 80 cm. 

(B) Iniciar medicação com sinvastatina. 

(C) Promover a prática regular de exercício físico. 

(D) Reavaliar analiticamente em três meses. 

(E) Não são necessárias medidas adicionais. 

  



 

111. Um homem de 23 anos vem ao serviço de urgência por diminuição da força do membro superior direito 

desde há duas horas, após acordar. Nota menos força muscular e dormência, sobretudo na mão. Refere 

também tonturas e náuseas. Conta que na noite prévia consumiu álcool e cannabis na forma inalada e não 

se lembra de ter chegado a casa. Terá sido levado por um amigo para casa e dormiu no sofá. Não recorda 

sintomas semelhantes previamente. Ele não tem antecedentes pessoais ou familiares de relevo. Refere 

hábitos etílicos, com intoxicações agudas frequentes, e inalação regular de cannabis desde há quatro 

anos, cerca de três vezes por semana. Não tem história de infeções ou imunizações nas últimas semanas. 

Os sinais vitais são temperatura 36,7°C, frequência cardíaca 63/min e pressão arterial 137/74 mm Hg. 

Ele tem 179 cm de altura e pesa 66 kg; IMC 21 kg/m2. Ao exame físico encontra-se vígil, colaborante e 

orientado. Não há alterações das funções nervosas superiores ou dos pares cranianos. No membro superior 

direito, apresenta queda da mão na prova dos braços estendidos, diminuição da força de extensão do pulso 

e dos dedos, diminuição da força de abdução do polegar e perda de sensibilidade no dorso da mão entre 

o indicador e o polegar. Não há alterações da força muscular segmentar proximal ou do regime de 

reflexos. A força, sensibilidade e coordenação do membro superior esquerdo e dos membros inferiores 

encontram-se dentro dos parâmetros de normalidade. 

Qual dos seguintes mecanismos melhor explica o quadro clínico? 

(A) Lesão neuropráxica do nervo radial. 

(B) Mononeuropatia hereditária. 

(C) Neuropatia inflamatória desmielinizante aguda. 

(D) Neuropatia por défice de tiamina. 

(E) Plexopatia braquial imunomediada. 

 

112. Um lactente de 2 meses é observado em consulta por agravamento recente de lesões cutâneas surgidas na 

terceira semana de vida. A gestação foi vigiada, sem intercorrências, e o parto eutócico às 37 semanas. A 

mãe tem história de psoríase tratada com calcipotriol tópico durante a gestação. Ao exame físico o lactente 

apresenta lesões eritematosas, descamativas, bem delimitadas, algumas com exsudação amarelada na 

fronte e pavilhões auriculares, atingindo o sulco nasogeniano e sulcos retroauriculares. Existem lesões 

semelhantes, mas menos descamativas, nas pregas inguinais. 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Dermatite alérgica de contacto. 

(B) Dermatite atópica. 

(C) Dermatite seborreica. 

(D) Eritema tóxico. 

(E) Psoríase. 

 

  



 

113. Um homem de 32 anos sofre um acidente de viação em veículo motorizado com colisão com outro 

veículo a alta velocidade. À chegada ao serviço de urgência está visivelmente alcoolizado e pouco 

colaborante referindo dispneia e dor torácica à direita. Os sinais vitais são temperatura 36,1°C, frequência 

respiratória 28/min, frequência cardíaca 110/min e pressão arterial 95/50 mm Hg. Ao exame físico o 

doente está no grau 14 da escala de coma de Glasgow. Observa-se cianose e desvio da traqueia para a 

esquerda e com sinais de contusão e enfisema subcutâneo da parede torácica à direita. Os sons 

respiratórios estão ausentes à direita.  

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Creatinina 0,7 mg/dL  Hemoglobina 11 g/dL 

 Sódio 140 mEq/L     

 Potássio 4,6 mEq/L     

 Proteína C reativa 130 mg/L     

O raio-X do tórax revela fratura de seis arcos costais à direita, com hipertransparência do hemitórax 

direito e desvio do mediastino para a esquerda. 

Qual dos seguintes é o diagnóstico mais provável neste quadro clínico? 

(A) Contusão pulmonar. 

(B) Hemotórax. 

(C) Pneumotórax hipertensivo. 

(D) Retalho costal móvel. 

(E) Tamponamento cardíaco. 

 

  



 

114. Uma mulher de 52 anos vem ao serviço de urgência por urina de cor vermelha e dor severa no flanco 

esquerdo com seis horas de evolução. A dor tem intensidade de 10/10 e descreve-a como constante, fina, 

tipo facada, sem irradiação. Ela notou edema dos membros inferiores e ganho de peso de 4 kg 

nos últimos cinco dias. Nega dispneia ou dor torácica. Não faz exercício de forma excessiva e 

nega traumatismo prévio. A história médica revela hipotiroidismo, hipertensão arterial e nefropatia 

membranosa diagnosticada há seis meses por biópsia renal, após evidência de proteinúria em 

análise de urina. Nessa altura, foi iniciado tratamento com lisinopril e atorvastatina, mas não foi 

indicado tratamento com imunossupressor. Encontra-se medicada também com levotiroxina. Os 

sinais vitais são temperatura 37,2°C, frequência respiratória 16/min, frequência cardíaca 86/min 

e pressão arterial 158/88 mm Hg; SpO2 92 % (ar ambiente). Ela tem 159 cm de altura e pesa 81 kg; 

IMC 32 kg/m2. O exame físico revela desconforto moderado no ângulo costovertebral esquerdo e edema 

bilateral das extremidades dos membros inferiores (4+). Os resultados de hemograma, perfil bioquímico 

e provas de função hepática encontram-se dentro dos valores de referência. O valor de desidrogenase 

láctica é de 225 U/L.  

Os resultados da análise de urina revelam: 

Urina   

 Densidade 1020 [N = 1,003-1,029] 

 Proteínas 3+ 

 Sangue 3+ 

 Leucócitos 0/cga 

 Eritrócitos > 100/cga [N < 3/cga] 

 Cilindros 0/cga 

A TC abdominal com contraste revela trombose da veia renal esquerda e aneurisma da aorta abdominal 

com 3,5 cm. 

Qual dos seguintes fatores na história da doente está mais fortemente associado ao desenvolvimento dos 

sintomas atuais? 

(A) Aneurisma da aorta abdominal. 

(B) Hipertensão. 

(C) Hipotiroidismo. 

(D) Nefropatia membranosa. 

(E) Obesidade. 

 

  



 

115. Uma mulher de 59 anos vem ao consultório médico por ansiedade e intenção de suspender a medicação, 

solicitando mais informação sobre o funcionamento da glândula suprarrenal. A história médica revela 

lúpus eritematoso sistémico com 10 anos de evolução, estabilizado. Desde essa altura a medicação é 

prednisolona e hidroxicloroquina. Os sinais vitais são temperatura 36°C, frequência respiratória 26/min, 

frequência cardíaca 76/min e pressão arterial 145/89 mm Hg. Ela tem 163 cm de altura e pesa 77 kg; 

IMC 29 kg/m2. Ao exame físico apresenta-se com bom estado geral, fácies pletórica e rubor fácil. A pele 

está fina e seca. Existe bossa cervical. A auscultação cardíaca e pulmonar e a palpação da tiroide 

encontram-se dentro dos parâmetros de normalidade. O abdómen é mole e depressível, com estrias da 

pele. Apresenta edema periférico depressível. 

Qual dos seguintes estudos clínicos é o mais adequado para confirmar o diagnóstico mais provável? 

(A) Cortisol livre em urina de 24 horas. 

(B) Nível sérico de colesterol total. 

(C) Nível sérico de cortisol. 

(D) Nível sérico de potássio. 

(E) Potássio em urina de 24 horas. 

 

116. Um homem de 18 anos vem ao consultório médico por dor lombar mecânica (intensidade 5/10) 

desde há três anos. As queixas agravaram-se após início de frequência de ginásio, há dois meses. Não 

tem outros sintomas. Não toma medicação habitual. Existe história familiar de polimiosite (mãe). Os 

sinais vitais são temperatura 37°C, frequência respiratória 15/min, frequência cardíaca 72/min e pressão 

arterial 120/70 mm Hg. Ele tem 172 cm de altura e pesa 59 kg; IMC 20 kg/m2. Ao exame físico apresenta 

mobilidade lombar normal. Observa-se contratura da musculatura lombar direita.  

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado? 

(A) Medicar com paracetamol antes da prática desportiva. 

(B) Solicitar doseamento sérico de proteína C reativa. 

(C) Solicitar estudo de condução neuromuscular. 

(D) Solicitar mielografia. 

(E) Solicitar TC da coluna lombar. 

 

  



 

117. Uma mulher de 68 anos vem ao serviço de urgência por dificuldade na marcha, sensação de pés dormentes 

desde há quatro dias e diminuição da força nos pés nas últimas 48 horas. 15 dias antes teve episódio de 

mialgias, febre, odinofagia, disfonia e tosse com duração de cinco dias. Desde então, menciona fadiga, 

anorexia e significativa redução da sua ingestão alimentar. Refere ainda episódios pontuais de dejeções 

líquidas. A história médica revela asma, obesidade, esofagite de refluxo, dislipidemia, hipertensão arterial 

e diabetes mellitus tipo 2 com diagnóstico há menos de um ano, sem nefropatia ou retinopatia. 

A medicação habitual inclui metformina, candesartan, hidroclorotiazida, rosuvastatina e esomeprazol. 

Os sinais vitais são temperatura 36,8°C, frequência respiratória 19/min, frequência cardíaca 65/min e 

pressão arterial 162/89 mm Hg. Ela tem 162 cm de altura e pesa 95 kg; IMC 36 kg/m2. Ao exame físico 

encontra-se vígil, corada e hidratada. A auscultação cardíaca e pulmonar encontra-se dentro dos 

parâmetros de normalidade. O abdómen é globoso, timpanizado, sem massas. Não há edema dos 

membros, alterações dos pares cranianos, da força ou sensibilidade dos membros superiores. Verifica-se 

hipoestesia álgica em meia, simétrica. A força distal dos membros inferiores está diminuída, com grau 3 

na flexão e grau 4 na extensão dos pés, grau 4 na flexão/extensão da perna. Os reflexos aquilianos e 

rotulianos estão ausentes e os tricipitais e bicipitais fracos. Os reflexos cutâneos plantares são em flexão 

bilateralmente. Não se observa fasciculações, aumento do tónus, atrofia, dor à palpação muscular ou 

ataxia.  

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Miopatia associada às estatinas. 

(B) Miopatia inflamatória viral. 

(C) Polineuropatia aguda inflamatória desmielinizante. 

(D) Polineuropatia sensitivo-motora diabética. 

(E) Polineuropatia tóxica. 

 

118. Um homem de 67 anos, pintor de automóveis, vem ao consultório médico por prurido generalizado 

intenso. Tem antecedentes de colangite biliar primária, com esteatose hepática grave, e não está a fazer 

terapêutica para a sua situação de base. Teve um episódio recente de peritonite bacteriana espontânea 

com ascite de difícil resolução. Os sinais vitais estão dentro dos parâmetros de normalidade. Ele tem 

172 cm de altura e pesa 97 kg; IMC 33 kg/m2. Ao exame físico, apresenta lesões de coceira. O restante 

exame físico está dentro dos parâmetros de normalidade.  

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Creatinina 1,8 mg/dL  INR 2 

 Bilirrubina total 6 mg/dL     

 Sódio 136 mEq/L     

Obtém-se um total de 27 pontos na escala MELD. 

Qual das seguintes alternativas é o próximo passo mais adequado na gestão deste doente? 

(A) Iniciar plasmaferese e prescrever anti-histamínico. 

(B) Iniciar profilaxia com antibiótico de largo espectro e reavaliar dentro de seis meses. 

(C) Iniciar terapêutica com ácido ursodesoxicólico de forma intensiva. 

(D) Propor transplante hepático. 

(E) Recomendar perda de peso. 



 

119. Um rapaz de 8 anos é trazido à consulta hospitalar por dificuldades de aprendizagem em todos os 

domínios, logo após o início do primeiro ano de escolaridade, altura em que os pais se divorciaram. Os 

pais sentem-se frustrados com os resultados que tem obtido, por acharem que é uma criança inteligente. 

A professora refere que a criança não perturba o funcionamento da turma e tem bom relacionamento com 

os colegas. No entanto, embora pareça compreender o conteúdo lecionado, no dia seguinte não se recorda 

do que aprendeu. Os pais referem que perde o material escolar com frequência e se esquece de recados; 

tem dificuldade em acompanhar até ao final programas televisivos adequados à sua faixa etária, mesmo 

quando escolhidos por si. 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Perturbação de défice de atenção e hiperatividade. 

(B) Perturbação depressiva. 

(C) Perturbação do desenvolvimento intelectual. 

(D) Perturbação do espectro do autismo. 

(E) Perturbação específica da linguagem compreensiva. 

 

120. Um homem de 45 anos vem ao serviço de urgência por agravamento de toracalgia esquerda de 

características pleuríticas, instalada desde as últimas duas semanas. Refere ainda edema periorbitário e 

dos membros inferiores. Nega ortopneia ou dispneia paroxística noturna. Ele não tem antecedentes 

patológicos de relevo. Os sinais vitais são temperatura 36°C, frequência respiratória 19/min, frequência 

cardíaca 81/min e pressão arterial 110/76 mm Hg; SpO2 97 % (ar ambiente). Ele tem 177 cm de altura e 

pesa 75 kg; IMC 24 kg/m2. A auscultação pulmonar mostra diminuição dos sons respiratórios na metade 

inferior do hemitórax esquerdo, associada a diminuição da transmissão vocal. Observam-se edemas 

periorbitários e nas mãos e pernas, até ao nível do joelho, de forma simétrica. O restante exame físico, 

incluindo a auscultação cardíaca e o exame do abdómen, encontra-se dentro dos parâmetros de 

normalidade. Foi realizada toracocentese. 

Os resultados dos estudos analíticos e da toracocentese revelam: 

Soro   

 Creatinina 1,1 mg/dL 

 Ureia 36 mg/dL 

 Sódio 138 mEq/L 

 Potássio 4 mEq/L 

 Desidrogenase láctica (LDH) 119 U/L 

 Proteínas 5 g/dL 

    

Líquido pleural   

 Desidrogenase láctica (LDH) 56 U/L 

 Proteínas 2,1 g/dL 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Insuficiência cardíaca congestiva. 

(B) Lúpus eritematoso sistémico. 

(C) Mesotelioma. 

(D) Síndrome nefrótica. 

(E) Tuberculose. 

  



 

121. Um homem de 52 anos vem ao consultório médico por «urina com gás», após cirurgia eletiva. Ele tinha 

queixas anteriores de hematúria macroscópica e tinha realizado ecografia vesical e biópsia, que revelaram 

«massa da parede posterior da bexiga» e «lesão inflamatória», respetivamente, motivo pelo qual foi proposta 

cirurgia. Ele tem antecedentes de diabetes mellitus insulinotratada e hipertensão arterial medicada 

com perindopril e clorotalidona. Os sinais vitais são temperatura 36,8°C, frequência respiratória 16/min, 

frequência cardíaca 80/min e pressão arterial 136/84 mm Hg. O toque retal revela próstata aumentada de 

volume. O restante exame físico encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. 

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Proteína C reativa 2 mg/L  Hemoglobina 13,5 g/dL   
 Leucócitos  6 200/mm3 

Urina     Neutrófilos, segmentados 56 % 

 Urocultura Escherichia coli (> 105)   Linfócitos 25 % 

     Plaquetas 150 × 109/L 

  

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Divertículo vesical. 

(B) Fístula colovesical. 

(C) Infeção por Trichomonas vaginalis. 

(D) Pielonefrite enfisematosa. 

(E) Prostatite crónica. 

 

122. Um homem de 39 anos vem ao consultório médico por cefaleia ligeira, difusa e «surda» ao acordar com 

quatro meses de evolução. A cefaleia desaparece ao início da tarde. Ele refere ainda fraqueza generalizada 

com três meses de evolução, mas é capaz de desempenhar todas as atividades que desempenhava 

há um ano. Nega fotossensibilidade, náuseas ou alterações visuais. A história médica revela distrofia 

muscular e a medicação habitual inclui suplementação com coenzima Q10 e ibuprofeno (SOS). 

Existe história familiar de distrofia muscular (pai). Os sinais vitais são temperatura 37,3°C, frequência 

respiratória 16/min, frequência cardíaca 88/min e pressão arterial 122/82 mm Hg. Ele tem 180 cm de 

altura e pesa 82 kg; IMC 25 kg/m2. O exame físico revela alopecia androgenética. Existe hipotonia difusa 

e atraso no relaxamento muscular para preensão e percussão. 

Qual dos seguintes estudos clínicos é o mais adequado para avaliar a cefaleia neste momento? 

(A) Angiografia com fluoresceína. 

(B) Doseamento da atividade de creatinoquinase sérica. 

(C) Eletrocardiograma. 

(D) Polissonografia. 

(E) Testes neurocognitivos. 

 

  



 

123. Um homem de 66 anos vem ao consultório médico por colúria, acolia de fezes e prurido com quatro 

semanas de evolução. A história médica revela colecistectomia por litíase vesicular aos 51 anos, asma 

controlada, dislipidemia e diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada há cerca de três meses. A medicação 

habitual inclui metformina, atorvastatina e anti-histamínico. Os sinais vitais são temperatura 36,5°C, 

frequência respiratória 18/min, frequência cardíaca 89/min e pressão arterial 120/70 mm Hg. O exame 

físico revela icterícia. O exame do tórax e do abdómen encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. 

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Glucose 89 mg/dL  Hemoglobina 10 g/dL 

 AST 289 U/L  Leucócitos  6 200/mm3 

 ALT 338 U/L  Plaquetas 120 × 109/L 

 Fosfatase alcalina 480 U/L     

 -glutamil transferase (GGT) 655 U/L     

 Bilirrubina       

  Total 9,2 mg/dL     

  Direta 7,4 mg/dL     

 CA 19-9 65 790 U/mL [N = 0-37 U/mL]     

A TC toracoabdominopélvica revela formação tumoral localizada na cabeça do pâncreas com 3 × 2 cm, 

sugestiva de neoplasia com dilatação distal do ducto pancreático principal e das vias biliares intra e 

extra-hepáticas, sem invasão da veia mesentérica superior ou da artéria mesentérica superior. 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado? 

(A) Colangiopancreatografia retrógrada com prótese. 

(B) Duodenopancreatectomia cefálica. 

(C) Laparoscopia exploradora. 

(D) Quimioterapia neoadjuvante. 

(E) Radioterapia. 

 

  



 

124. Um homem de 58 anos vem ao consultório médico por fraqueza generalizada, tremores das mãos e 

dificuldade na marcha com um ano de evolução. A sua mulher diz que, durante este tempo, tem 

dificuldade ao iniciar o movimento e desloca-se de forma mais lenta. A história médica revela úlcera 

péptica e doença pulmonar obstrutiva crónica. Ele sofreu uma concussão durante um jogo de futebol, aos 

17 anos. A medicação habitual inclui atorvastatina e amlodipina. Os sinais vitais são temperatura 37°C, 

frequência respiratória 14/min, frequência cardíaca 68/min e pressão arterial 115/70 mm Hg. O exame 

físico revela piscar de olhos e movimento facial raros. A voz é mais grave e o discurso discretamente 

arrastado. Verifica-se tremor de repouso das mãos, mais visível na mão direita. Existe rigidez em roda 

dentada de ambos os punhos. A força muscular é de 5/5 em todas as extremidades. A marcha é de base 

larga e arrastada. 

Qual das seguintes opções terapêuticas é a mais adequada para aliviar o tremor do doente? 

(A) Lorazepam. 

(B) Primidona. 

(C) Propranolol. 

(D) Topiramato. 

(E) Tri-hexifenidilo. 

 

125. Uma mulher de 35 anos vem ao consultório médico por poliúria, enurese e polidipsia com dois meses de 

evolução. Refere ter sido sempre saudável, apesar de artralgias e mialgias esporádicas. É fumadora de 

20 UMA desde há 10 anos e refere ingestão de bebidas alcoólicas socialmente ao fim de semana. Os 

sinais vitais são temperatura 36,5°C, frequência respiratória 16/min, frequência cardíaca 88/min e pressão 

arterial 122/62 mm Hg. Ela tem 165 cm de altura e pesa 86 kg; IMC 32 kg/m2. As mucosas encontram-se 

coradas e hidratadas. A auscultação cardíaca mostra sons rítmicos, sem sopros audíveis, e a auscultação 

pulmonar revela raros sibilos dispersos. O abdómen é globoso e indolor à palpação. Não há edemas 

periféricos.  

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Creatinina 0,6 mg/dL  Hemoglobina 12,6 g/dL 

 Glucose 115 mg/dL  Leucócitos  5 600/mm3 

        

Urina de 24 horas       

 Volume 3 800 mL     

 Glucose Negativo     

 Osmolaridade 270 mOsmol/kg H2O     

Qual das seguintes alternativas melhor explica o quadro atual da doente? 

(A) Diabetes mellitus. 

(B) Doença hepática crónica. 

(C) Enfisema pulmonar. 

(D) Gota. 

(E) Sarcoidose. 

 



 

126. Um menino de 18 meses é observado no serviço de urgência por recusa de apoio na perna esquerda e 

febre. Caiu há quatro dias, enquanto corria. Na altura, os pais recorreram ao serviço de urgência, tendo 

sido diagnosticado com entorse do joelho esquerdo e infeção vírica das vias aéreas superiores e medicado 

com ibuprofeno. Não tem antecedentes patológicos de relevo e o programa nacional de vacinação está 

atualizado. Os sinais vitais à admissão são temperatura 39,2°C, frequência respiratória 36/min, frequência 

cardíaca 144/min e pressão arterial 106/64 mm Hg. Ao colo da mãe mantém o membro inferior esquerdo 

em posição neutra e sem movimentos espontâneos, não apresentando edema ou eritema. Chora à rotação 

interna, externa e flexão da anca esquerda, sem dor à palpação do joelho ou tornozelo esquerdos. O 

restante exame físico não mostra alterações.  

Os resultados dos estudos analíticos revelam:  

Soro   Sangue   

 Proteína C reativa 7,3 mg/L [N = 0,08-3,1 mg/L]  Hematócrito 32,3 % 

   Hemoglobina 10,7 g/dL  
   Leucócitos 17 300/mm3  

      Neutrófilos, segmentados 65 % 

      Neutrófilos, bandas 20 % 

      Linfócitos 10 % 

      Monócitos 5 % 

     Plaquetas 425 × 109/L 

Qual dos seguintes estudos mais provavelmente permitirá estabelecer o diagnóstico? 

(A) Aspiração de medula óssea do fémur proximal esquerdo. 

(B) Aspiração por agulha da articulação coxofemoral esquerda. 

(C) Cintigrafia óssea. 

(D) Raio-X da anca esquerda. 

(E) RM da anca esquerda. 

 

127. Uma mulher de 55 anos é trazida ao serviço de urgência por dor torácica precordial intensa, com 

irradiação para o dorso, sem dispneia, seguida de síncope, há duas horas. A história médica revela 

hipertensão arterial com seguimento em consulta hospitalar e com referência a má adesão à terapêutica. 

Os sinais vitais são temperatura 36,3°C, frequência respiratória 18/min, frequência cardíaca 90/min e 

pressão arterial 184/110 mm Hg. Ao exame físico apresenta-se com alteração do estado de consciência, 

pelo que não colabora na colheita da história. A auscultação cardíaca revela sopro sistólico de grau II/VI 

no foco aórtico, acompanhado de sopro diastólico em decrescendo. A auscultação pulmonar encontra-se 

dentro dos parâmetros de normalidade. O pulso radial direito não é palpável e os restantes pulsos nos 

membros superior esquerdo e inferiores são normais. O eletrocardiograma mostra ritmo sinusal, com 

frequência cardíaca 90/min e critérios de hipertrofia ventricular esquerda; sem alterações do segmento ST 

e onda T. 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Acidente vascular cerebral. 

(B) Dissecção da aorta torácica. 

(C) Enfarte agudo do miocárdio sem supra ST. 

(D) Pericardite aguda. 

(E) Tromboembolismo pulmonar. 



 

128. Uma mulher de 28 anos, grávida de 32 semanas, recorre ao serviço de urgência por erupção cutânea 

maculopapular, não pruriginosa, no tronco, abdómen e membros, atingindo a palma das mãos e a planta 

dos pés com cinco dias de evolução. A gestação não foi vigiada até ao momento. Gesta 1, para 1 (parto 

eutócico há dois anos, de termo, sem intercorrências). Os sinais vitais são temperatura 36,6°C, frequência 

cardíaca 76/min, rítmica, e pressão arterial 110/70 mm Hg. Ao exame físico as mucosas apresentam-se 

coradas e hidratadas sem lesões visíveis, nomeadamente lesões ulceradas. Não se observam sinais de 

conjuntivite, enantema ou icterícia. A palpação não revelou adenomegalias.  

Os resultados dos estudos analíticos efetuados no serviço de urgência revelam: 

Soro   Sangue   

 Glucose 63 mg/dL  Hemoglobina 12,6 g/dL 

 AST 35 U/L  VGM 87 fL 

 ALT 26 U/L  Leucócitos  6 600/mm3 

      Neutrófilos 54 % 

      Linfócitos 30 % 

     Plaquetas 212 × 109/L 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Parvovirose B19. 

(B) Rubéola. 

(C) Sarampo. 

(D) Sífilis secundária. 

(E) Varicela. 

 

  



 

129. Uma mulher de 55 anos vem ao consultório médico por poliartralgias nas pequenas articulações das mãos, 

punhos e joelho direito com quatro meses de evolução. A intensidade da dor é maior ao despertar, com 

rigidez articular e agravamento com o esforço físico. As dores são ocasionalmente acompanhadas de 

edema e calor, assim como incapacidade funcional para as atividades de vida diárias. A história médica 

revela histerectomia total com anexectomia aos 49 anos, cirurgia por adenoma da paratiroide esquerda 

aos 44 anos, obesidade e osteoporose. Ela não faz medicação habitual e nega consumo de álcool, tabaco 

ou drogas. Existem antecedentes familiares de artrite reumatoide e doença cardíaca isquémica. Os sinais 

vitais são temperatura 36,4°C, frequência cardíaca 79/min e pressão arterial 139/80 mm Hg; SpO2 98 % 

(ar ambiente). Ela tem 169 cm de altura e pesa 80 kg; IMC 28 kg/m2. Ao exame físico apresenta bom 

estado geral. A pele e as mucosas estão coradas e hidratadas, sem lesões observáveis. Não há edemas 

periféricos. A observação das mãos revela alargamento e aumento de volume das articulações 

interfalângicas distais, sobretudo do polegar, com hipersensibilidade à palpação e nódulos interósseos. 

Verifica-se deformidade óssea marcada do joelho direito, com crepitação à percussão. O restante exame 

físico, incluindo a auscultação cardíaca e pulmonar e o exame abdominal, encontra-se dentro dos 

parâmetros de normalidade. 

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Creatinina 0,9 mg/dL  Hemoglobina 13,2 g/dL 

 Azoto ureico 22 mg/dL  Leucócitos  4 600/mm3 

 Glucose 98 mg/dL  Plaquetas 198 × 109/L 

 Sódio 138 mEq/L     

 Potássio 4,5 mEq/L     

 Cloreto 112 mEq/L     

 Ácido úrico 7,8 mg/dL     

 Colesterol       

  Total 197 mg/dL     

  HDL 60 mg/dL     

 Triglicerídeos 98 mg/dL     

 Fator reumatoide Positivo     

 Anticorpos antinucleares 1/64 [N < 1/32]     

 Anticorpo antipeptídeo citrulinado 4 U/mL [N < 17 U/mL]   

O raio-X das mãos revela diminuição da densidade óssea, estreitamento do espaço interarticular, 

osteófitos, esclerose subcondral e nódulos periarticulares. A RM do joelho direito mostra diminuição da 

densidade óssea, estreitamento do espaço interarticular, osteófitos, esclerose subcondral, discreto 

derrame intra-articular, degenerescência meniscal e sinovite. 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Artrite gotosa. 

(B) Artrite reumatoide. 

(C) Doença por deposição de oxalato de cálcio. 

(D) Osteoartrose. 

(E) Lúpus eritematoso sistémico. 

 

  



 

130. Um homem de 68 anos vem à consulta por diarreia aquosa, associada a dor abdominal em cólica, com 

três semanas de evolução. Refere ainda episódios recorrentes e autolimitados de rubor e calor facial 

associado ao aparecimento de lesões eritematosas/violáceas. Refere sentir-se bem apesar destes 

sintomas. Ele não tem antecedentes patológicos de relevo e não faz medicação habitual. Os sinais 

vitais são temperatura 36°C, frequência respiratória 16/min, frequência cardíaca 76/min e pressão 

arterial 120/78 mm Hg. Ao exame físico apresenta-se com bom estado geral, ECOG PS 1. Está corado, 

hidratado e anictérico. O abdómen é mole e depressível, com hepatomegalia palpável e indolor. O estudo 

imagiológico revelou neoplasia do jejuno, com metastização hepática múltipla. Foi solicitada biópsia. 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Adenocarcinoma. 

(B) Carcinoma epidermoide. 

(C) Linfoma de MALT. 

(D) Tumor carcinoide. 

(E) Tumor do estroma gastrointestinal (GIST). 

 

131. Um rapaz de 4 anos é referenciado ao serviço de urgência pelo médico de família por icterícia e dor 

abdominal de início recente. A mãe refere ainda que a urina é escura. Nega vómitos ou alteração das 

características das fezes. Uma semana antes iniciou o infantário e teve infeção das vias aéreas superiores, 

tendo sido medicado com paracetamol. Não tem antecedentes pessoais de relevo. A mãe refere história 

familiar de anemia. Os sinais vitais são temperatura 37,2°C, frequência respiratória 24/min, frequência 

cardíaca 121/min e pressão arterial 98/64 mm Hg. Ao exame físico apresenta palidez das mucosas e 

icterícia da pele e escleróticas. Os exames torácico e abdominal encontram-se dentro dos parâmetros de 

normalidade. 

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Creatinina 0,29 mg/dL  Hemoglobina 5,9 g/dL 

 Ureia 26 mg/dL  Leucócitos  4 900/mm3 

 AST 20 U/L  Neutrófilos, segmentados 56 % 

 ALT 18 U/L  Plaquetas 152 × 109/L 

 GGT 22 U/L  VGM 75 fL 

 Bilirrubina sérica        

  Total 6,2 mg/dL     

  Direta 1,3 mg/dL     

 LDH 930 U/L     

        

Urina (sedimento) 
 

    

 Eritrócitos 3/cga     

O esfregaço de sangue periférico mostra anisocitose. 

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Anemia aplásica. 

(B) Anemia ferripriva. 

(C) Défice de glicose-6-P desidrogenase. 

(D) Esferocitose hereditária. 

(E) Talassemia minor. 



 

132. Uma mulher de 44 anos, de origem africana, é observada em consulta por períodos menstruais de cinco 

dias com fluxo abundante, com coágulos, e dismenorreia desde há quatro meses. A data da última 

menstruação foi há sete dias. Ela é sexualmente ativa e optou pelo preservativo como contraceção desde 

há 10 anos. A história médica revela malária aos 12 anos e diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada há dois 

anos, medicada com glibenclamida. Os antecedentes ginecológicos e obstétricos são menarca aos 10 anos, 

ciclos regulares de 26 a 28 dias, coitarca aos 15 anos, gesta 2, para 2 (duas cesarianas há 12 e 

14 anos). Tem cinco irmãos saudáveis e a mãe tem antecedentes de diabetes mellitus tipo 2. Os sinais 

vitais são temperatura 36,7°C, frequência respiratória 16/min, frequência cardíaca 65/min e pressão 

arterial 114/68 mm Hg. Ela tem 165 cm de altura e pesa 80 kg; IMC 29 kg/m2. Ao exame físico as 

mucosas estão coradas e hidratadas. Ao exame ginecológico ao espéculo observa-se perda de sangue 

vermelho-escuro tipo borra de café, em quantidade escassa, pelo orifício cervical externo, sem outras 

alterações. O toque vaginal e a palpação bimanual revelam um colo de consistência normal e fechado, 

indolor à mobilização. Os fundos de saco vaginais estão livres e indolores e a palpação dos anexos não 

revela alterações. O útero está em posição intermédia, tem contornos regulares e consistência normal e 

está aumentado de volume. Perante o resultado da ecografia pélvica por via endovaginal, o médico 

assistente propôs a colocação de dispositivo intrauterino com levonorgestrel.  

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Adenomiose. 

(B) Atrofia endometrial. 

(C) Disfunção ovulatória. 

(D) Mioma uterino subseroso. 

(E) Pólipo uterino. 

 

133. Uma puérpera de 31 anos recorre ao serviço de urgência por dor na mama esquerda com início após a 

última mamada, há duas horas. O parto por cesariana, a termo, ocorreu há 10 dias, por trabalho de parto 

estacionário. Foi a primeira gravidez e decorreu sem complicações. O recém-nascido é saudável, 

pesava 3420 g ao nascimento e está sob aleitamento materno exclusivo. Usa discos de amamentação 

absorventes para evitar sujar-se pois tem «muito leite». Os sinais vitais são temperatura 38,3°C, 

frequência cardíaca 90/min e pressão arterial 125/85 mm Hg. Ao exame físico ginecológico verifica-se 

útero bem involuído e lóquios normais. A mama esquerda apresenta fissura mamilar com 5 mm e zona 

de eritema e edema no quadrante súpero-externo, mal delimitada e sem sinal de flutuação. Na axila 

esquerda palpa-se nódulo móvel, doloroso e de contornos regulares, com 2 cm de maior diâmetro.  

Qual dos seguintes agentes patogénicos se associa mais frequentemente a este quadro clínico? 

(A) Candida albicans. 

(B) Chlamydia trachomatis. 

(C) Herpes vírus tipo 1. 

(D) Mycoplasma hominis. 

(E) Staphylococcus aureus. 

 

  



 

134. Um recém-nascido com 2 dias de vida é observado no berçário e encontra-se ictérico. A gestação foi de 

termo (39 semanas), sem intercorrências. O parto foi eutócico e o peso ao nascimento era de 3480 g. O 

exame físico encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade, com exceção de icterícia da pele e 

escleróticas.  

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Bilirrubina 
 

 Hematócrito 45 % 

  Total 17 mg/dL 
  

  Direta 3,5 mg/dL     

 Teste de Coombs direto Positivo     

O grupo sanguíneo da mãe é O Rh positivo e o do recém-nascido é A Rh positivo. 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado? 

(A) Determinar a concentração sérica de bilirrubina a cada 24 horas. 

(B) Iniciar fototerapia. 

(C) Interromper o aleitamento materno e iniciar hidratação endovenosa nas próximas 24 horas. 

(D) Realizar tipagem do sangue do recém-nascido para transfusão imediata. 

(E) Repetir o teste de Coombs. 

 

135. Um homem de 63 anos vem ao consultório médico por aumento progressivo do volume abdominal nos 

últimos quatro meses. Ele não refere outras queixas, nomeadamente astenia, perda de peso, hipersudorese 

ou febre. Os sinais vitais são temperatura 37,1°C, frequência respiratória 13/min, frequência 

cardíaca 72/min e pressão arterial 130/70 mm Hg. Ele tem 172 cm de altura e pesa 74 kg; IMC 25 kg/m2. 

Ao exame físico apresenta abdómen globoso à inspeção. A palpação abdominal revela massa hipogástrica 

de consistência elástica, bosselada, com cerca de 10 cm de maior diâmetro.  

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Desidrogenase láctica 80 U/L  Hemoglobina 15,2 g/dL 

     Hematócrito 47 % 

     Leucócitos  18 500/mm3 

      Linfócitos 54 % 

     Plaquetas 167 × 109/L 

     Velocidade de sedimentação 13 mm/1.ª hora 

A biópsia da massa abdominal revelou uma doença linfoproliferativa CD19+, CD20+, CD5˗. A análise 

citogenética foi positiva para a t(14;18). 

Qual dos seguintes é o diagnóstico mais provável? 

(A) Linfoma de Burkitt. 

(B) Linfoma difuso de grandes células B. 

(C) Linfoma do manto. 

(D) Linfoma folicular. 

(E) Linfoma linfocítico/leucemia linfocítica crónica. 



 

136. Uma mulher de 23 anos vem ao serviço de urgência por febre (temperatura máxima de 39°C), associada 

a calafrios, cefaleias, mialgias, artralgias generalizadas e diarreia sem sangue, com dois dias de evolução. 

Regressou há três semanas de uma viagem a Luanda. Não recorreu à consulta de aconselhamento a 

viajantes. Efetuou vacina contra a febre amarela há seis anos. Os sinais vitais são temperatura 39°C, 

frequência respiratória 23/min, frequência cardíaca 101/min e pressão arterial 101/69 mm Hg. Ao exame 

físico apresenta escleróticas ictéricas e hidratadas. A auscultação cardíaca e pulmonar encontra-se dentro 

dos parâmetros de normalidade. O baço é palpável 6 cm abaixo do rebordo costal, mole e indolor.  

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Bilirrubina 
 

 Hemoglobina 10,3 g/dL 

  Total 3,1 mg/dL  Hematócrito 27 % 

  Direta 2,5 mg/dL  HCM 27 pg 

     VGM 92 fL 

     Leucócitos  4 500/mm3 

     Plaquetas 80 × 109/L 

O raio-X do tórax encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. 

Qual dos seguintes é o agente etiológico mais provável? 

(A) Entamoeba histolytica. 

(B) Escherichia coli êntero-hemorrágica. 

(C) Leishmania donovani. 

(D) Plasmodium spp. 

(E) Taenia solium. 

 

  



 

137. Um homem de 58 anos recorre ao serviço de urgência por dor epigástrica inespecífica, emagrecimento 

(perda ponderal de 12 % nos últimos três meses) e intolerância alimentar total desde há uma semana. 

Refere um episódio de hematemeses com necessidade de terapêutica transfusional há três dias. Os sinais 

vitais são temperatura 36,3°C, frequência respiratória 18/min, frequência cardíaca 80/min e pressão 

arterial 120/80 mm Hg; SpO2 96 % (ar ambiente). Ao exame físico apresenta-se com palidez da pele e 

mucosas. O abdómen encontra-se com empastamento doloroso no epigastro, sem sinais de irritação 

peritoneal nem ascite evidente. O toque retal não revela alterações.  

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Creatinina 1 mg/dL  Hemoglobina 7 g/dL 

 AST 29 U/L  VGM 70 fL 

 ALT 30 U/L  Leucócitos  9 000/mm3 

 Fosfatase alcalina 160 U/L  Plaquetas 300 × 109/L 

 -glutamil transferase (GGT) 62 U/L     

 Bilirrubina       

  Total 0,8 mg/dL     

 A endoscopia digestiva alta evidencia uma volumosa lesão vegetante e ulcerada do antro, com 

impossibilidade de progressão para o duodeno, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma tipo intestinal 

bem diferenciado. Após realização de TC toracoabdominopélvica e PET-FDG18, a neoplasia foi 

estadiada como cT3N+M+ (três nódulos hepáticos e um pulmonar sugestivos de metastização). 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado na gestão deste doente? 

(A) Colocação de prótese endoscópica. 

(B) Cuidados de conforto. 

(C) Gastrectomia subtotal. 

(D) Quimioterapia neoadjuvante. 

(E) Radioterapia. 

 

  



 

138. Uma mulher de 45 anos vem à consulta por elevação das aminotransferases desde há dois anos. A história 

médica revela diabetes mellitus tipo 2 e dislipidemia. Nega consumo de álcool. Ela tem 165 cm de altura 

e pesa 114 kg; IMC 42 kg/m2. Ao exame físico o abdómen é indolor e o fígado não é palpável. O restante 

exame físico encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. 

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   

 AST 45 U/L 

 ALT 120 U/L 

 -glutamil transferase (GGT) 135 U/L 

 Antigénio HBs Negativo 

 Anti-VHC Negativo 

A ecografia abdominal mostra esteatose hepática intensa e contornos irregulares, sugestivo de doença 

hepática crónica. 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado? 

(A) Biópsia hepática percutânea. 

(B) Colangiopancreatografia por RM. 

(C) Elastografia hepática transitória. 

(D) RM abdominal. 

(E) TC abdominal com contraste. 

 

139. O médico destacado para o internamento é chamado a observar um homem de 58 anos por insuficiência 

respiratória aguda acompanhada de respiração ruidosa. O doente está quente ao toque e apresenta sinais 

de choque; foi internado por artrite séptica do joelho há três dias. A história médica revela hipertensão 

arterial e obesidade. Depois de avaliado, o doente é entubado e ligado a um ventilador. Inicia suporte com 

fluidoterapia e vasopressores. Após estabilização, os sinais vitais são temperatura 38°C, frequência 

respiratória 25/min, frequência cardíaca 110/min (arrítmico) e pressão arterial 120/30 mm Hg; SpO2 92 % 

(FiO2 100 %). A auscultação cardíaca revela sopro diastólico, melhor audível no terceiro espaço 

intercostal direito. A auscultação pulmonar revela crepitações em todos os campos pulmonares. 

O eletrocardiograma revela fibrilhação auricular.  

Qual das seguintes alternativas é a explicação mais provável para a condição deste doente? 

(A) Estenose aórtica. 

(B) Estenose mitral. 

(C) Forâmen oval patente. 

(D) Regurgitação aórtica. 

(E) Regurgitação mitral. 

 

  



 

140. Uma mulher de 55 anos recorre ao serviço de urgência por dor abdominal no quadrante superior direito 

com início há 10 horas. A dor associa-se a náuseas e vómitos, tonturas e dispneia ligeira. A história 

médica inclui diabetes mellitus tipo 2, litíase biliar e enfarte agudo do miocárdio há três anos. Não tem 

alergias conhecidas. Os sinais vitais são temperatura 36,7°C, frequência respiratória 20/min, frequência 

cardíaca 100/min e pressão arterial 100/70 mm Hg. O exame físico revela dor à palpação do abdómen no 

quadrante superior direito e no epigastro. 

Os resultados dos estudos analíticos revelam:  

Sangue   

 Leucócitos  16 000/mm3 

  Neutrófilos 85 % 

A ecografia abdominal revela distensão da vesícula biliar com paredes espessadas, cálculos biliares e 

presença de derrame perivesicular. 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado na gestão desta doente? 

(A) Iniciar ceftriaxona. 

(B) Realizar colangiopancreatografia retrógrada. 

(C) Realizar colecistectomia. 

(D) Realizar colecistostomia. 

(E) Manter apenas em vigilância clínica. 

 

141. Um homem de 76 anos vem ao consultório médico por astenia e dispneia moderada com o exercício com 

um mês de evolução. A história médica revela hipertensão arterial tratada com enalapril, que não cumpre. 

Os sinais vitais são temperatura 36,5°C, frequência respiratória 13/min, frequência cardíaca 140/min e 

pressão arterial 135/80 mm Hg. A auscultação cardíaca revela arritmia, sem sopros. A auscultação 

pulmonar revela crepitações nas bases.  

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Enfarte do miocárdio subagudo. 

(B) Fibrilhação auricular. 

(C) Pericardite subaguda. 

(D) Taquicardia ventricular. 

(E) Tromboembolismo pulmonar. 

 

  



 

142. Um médico da equipa de emergência intra-hospitalar é chamado para avaliar uma mulher de 58 anos, 

previamente saudável, internada no hospital por pneumonia adquirida na comunidade, na base pulmonar 

direita, desde há cinco dias e sob terapêutica com ceftriaxona e claritromicina. Ela não tem antecedentes 

patológicos de relevo e não tinha hábitos farmacológicos prévios a este internamento. Os sinais 

vitais são temperatura 38°C, frequência respiratória 30/min, frequência cardíaca 120/min e pressão 

arterial 130/90 mm Hg; SpO2 86 % (máscara facial; FiO2 50 %). Ela tem 156 cm de altura e pesa 69 kg; 

IMC 28 kg/m2. Ao exame físico apresenta-se cianótica, polipneica e com aparente dificuldade 

respiratória. A auscultação cardíaca revela taquicardia. A auscultação pulmonar revela crepitações 

generalizadas em ambos os hemitórax. O restante exame físico, incluindo os exames do abdómen e o 

neurológico, encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. 

Os resultados dos estudos analíticos realizados nessa manhã revelam: 

Soro   Sangue   

 Creatinina 1 mg/dL  Hemoglobina 18 g/dL 

 Azoto ureico 45 mg/dL  Leucócitos  4 000/mm3 

 Proteína C reativa 150 mg/L  Neutrófilos 77 % 

 Sódio 140 mEq/L  Linfócitos 19 % 

 Potássio 4 mEq/L  Plaquetas 300 × 109/L 

        

    Gases (FiO2 50 %)   

     pO2 56 mm Hg 

     pCO2 45 mm Hg 

     pH 7,35  

     Bicarbonato 23 mEq/L 

O raio-X do tórax mostra consolidação pulmonar na base pulmonar direita e infiltrados dispersos 

bilateralmente (de novo, em relação à admissão hospitalar). 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado? 

(A) Administrar 100 mg de hidrocortisona (via endovenosa). 

(B) Administrar 40 mg de furosemida (via endovenosa). 

(C) Administrar oxigénio com máscara de alta concentração (FiO2 100 %). 

(D) Administrar salbutamol (por nebulização). 

(E) Iniciar ventilação invasiva. 

 

  



 

143. Uma mulher de 79 anos vem ao serviço de urgência por vómitos de características biliares com 20 horas 

de evolução. Ela tem antecedentes de doença pulmonar obstrutiva crónica e obstipação crónica e fez 

coronariografia através da artéria femoral direita há dois meses por angina instável. É ex-fumadora de 

20 UMA, desde há 10 anos. Os antecedentes obstétricos incluem cinco gestações (quatro partos eutócicos 

e um aborto espontâneo). Os sinais vitais são temperatura 36,8°C, frequência respiratória 18/min, 

frequência cardíaca 74/min e pressão arterial 140/80 mm Hg; SpO2 93 % (ar ambiente). Ela tem 163 cm 

de altura e pesa 48 kg; IMC 18 kg/m2. Ao exame físico apresenta-se consciente, mas desorientada. A pele 

e as mucosas estão coradas e desidratadas. A auscultação pulmonar revela roncos dispersos. O abdómen 

encontra-se ligeiramente distendido e doloroso à palpação profunda, sem sinais de irritação peritoneal; 

os ruídos estão exacerbados, com timbre metálico. Palpa-se um nódulo doloroso na raiz da coxa direita, 

com 3 cm de diâmetro. O toque retal não revela massas endoluminais palpáveis.  

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Creatinina 1,8 mg/dL  Hemoglobina 13 g/dL 

 Sódio 144 mEq/L  Leucócitos  12 000/mm3 

 Potássio 3,9 mEq/L  Plaquetas 230 × 109/L 

 Bilirrubina       

  Total 0,8 mg/dL     

 Proteína C reativa 90 mg/L     

Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável? 

(A) Adenopatia. 

(B) Aneurisma da artéria femoral. 

(C) Hérnia femoral encarcerada. 

(D) Quisto do canal de Nuck. 

(E) Variz da safena. 

 

  



 

144. Uma mulher de 60 anos vem ao serviço de urgência por vómitos com início após o jantar. Refere ainda 

dor abdominal epigástrica, intensa, com irradiação para a região dorsolombar, em barra, com posição de 

alívio na posição genupeitoral. Ela tem antecedentes de dislipidemia. É fumadora de 1,5 maços de tabaco 

por dia desde os 20 anos e refere hábitos etílicos de 80 g por dia desde os 30 anos. A palpação do abdómen 

revela dor na região epigástrica, sem defesa.  

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 AST 150 U/L  Leucócitos  14 000/mm3 

 ALT 170 U/L 
  

 Fosfatase alcalina 470 U/L     

 -glutamil transferase (GGT) 480 U/L     

 Bilirrubina       

  Total 4 mg/dL     

  Direta 3,1 mg/dL     

 Proteína C reativa 150 mg/L     

 Amilase 350 U/L     

A ecografia abdominal revela lama biliar; a área pancreática não foi visualizada por interposição gasosa.  

Qual das seguintes alternativas é a estratégia terapêutica mais adequada de imediato? 

(A) Colecistectomia laparoscópica urgente. 

(B) Fluidoterapia + antibioterapia. 

(C) Fluidoterapia + colocação de sonda nasogástrica. 

(D) Fluidoterapia + vigilância clínica. 

(E) Realização de colangiopancreatografia retrógrada. 

 

145. Um homem de 50 anos é trazido ao serviço de urgência por ter deglutido uma lâmina de barbear. Está 

acompanhado por dois guardas prisionais, visto estar detido preventivamente em contexto de homicídio 

tentado. Apresenta-se pouco colaborante, mantendo-se em mutismo a maioria do tempo. Segundo 

informação facultada pelos guardas, o utente terá engolido a lâmina após medida disciplinar aplicada por 

comportamento agressivo para com outro recluso, verbalizando em seguida: «Agora têm de me levar ao 

hospital, toca a andar…» Apesar da resistência à entrevista acerca dos eventos desse dia, acaba por 

descrever alguns elementos em relação à sua história de vida. A mãe teria perturbação psicótica e o doente 

descreve ter sido vítima de abuso verbal e físico por parte da madrasta, com quem passava o 

fim de semana após o divórcio dos pais. Apesar disso, descreve bom desempenho escolar, com notas 

elevadas. Chegou a frequentar o ensino superior, que não completou. Reporta ainda a ocorrência de 

problemas com a justiça desde a adolescência, tendo cumprido penas de prisão efetiva em duas ocasiões, 

por motivos que não esclarece. Antecedentes médicos de traumatismo toracoabdominal em contexto 

desportivo na infância, com necessidade de internamento durante três meses. O exame físico encontra-se 

dentro dos parâmetros de normalidade.  

Qual dos seguintes fatores de risco contribuiu com maior probabilidade para o desenvolvimento das 

características de personalidade apresentadas pelo doente? 

(A) Abandono do ensino superior. 

(B) Abuso físico. 

(C) Divórcio parental. 

(D) História familiar de psicose. 

(E) Internamento prolongado. 



 

146. Uma mulher de 44 anos é observada em consulta de vigilância. Pretende iniciar método contracetivo não 

definitivo. É enfermeira e trabalha por turnos. Os antecedentes ginecológicos e obstétricos incluem ciclos 

menstruais regulares de 35 a 40 dias, cataménios de 8 dias, gesta 3, para 3 (três partos eutócicos sem 

intercorrências, há 20, 18 e 10 anos). É fumadora de 8 UMA desde há 10 anos. Os antecedentes familiares 

incluem cancro da mama (avó paterna, aos 70 anos). Os sinais vitais são temperatura 36,2°C, frequência 

respiratória 13/min, frequência cardíaca 84/min e pressão arterial 124/76 mm Hg. Ela tem 159 cm de 

altura e pesa 52 kg; IMC 21 kg/m2. O exame físico, incluindo o ginecológico, encontra-se dentro dos 

parâmetros de normalidade. A ecografia pélvica transvaginal revela útero normal, endométrio 

proliferativo com 8 mm de espessura e presença de cisto simples com 12 mm de diâmetro no ovário 

direito. Os exames de rastreio do cancro do colo do útero assim como a ecografia mamária encontram-se 

dentro dos parâmetros de normalidade. 

Qual dos seguintes métodos contracetivos é o mais adequado para esta mulher? 

(A) Anel vaginal. 

(B) Diafragma com espermicida. 

(C) Dispositivo intrauterino com cobre. 

(D) Dispositivo intrauterino com levonorgestrel. 

(E) Pílula combinada. 

 

147. Uma mulher de 50 anos vem à consulta para avaliação de diagnóstico recente de miocardiopatia 

hipertrófica familiar. Mostra um ecocardiograma que revela hipertrofia assimétrica do septo 

interventricular e espessura do ventrículo esquerdo de 19 mm. A doente refere cansaço, dispneia e 

palpitações ocasionais desde há cinco anos. A história médica revela hipertensão arterial e dislipidemia. 

A medicação habitual inclui ramipril, hidroclorotiazida e rosuvastatina. Tem antecedentes familiares de 

morte súbita (mãe e tio). Os sinais vitais são temperatura 36,4°C, frequência respiratória 14/min, 

frequência cardíaca 76/min e pressão arterial 154/56 mm Hg. Ao exame físico apresenta um sopro 

sistólico de ejeção no foco aórtico. O restante exame físico encontra-se dentro dos parâmetros de 

normalidade. 

Qual dos seguintes fatores confere maior risco de morte súbita nesta doente? 

(A) Espessura do ventrículo esquerdo. 

(B) História familiar. 

(C) Presença de palpitações. 

(D) Presença do sopro sistólico. 

(E) Valor da pressão arterial. 

 

  



 

148. Um lactente de 6 meses é trazido ao consultório médico para consulta de vigilância. Na avaliação do 

desenvolvimento psicomotor, verifica-se controlo cefálico ao colo da mãe. Não olha nem pega em objetos. Não 

se senta sem apoio e não aponta com o indicador. Apresenta estrabismo intermitente em posições extremas do 

olhar. Tem sorriso social e balbucia ao contacto com a mãe. Não distingue os familiares dos estranhos. 

Qual dos seguintes é um sinal de alarme relativamente ao desenvolvimento psicomotor nesta criança? 

(A) Apresentar estrabismo intermitente. 

(B) Não apontar com o indicador. 

(C) Não distinguir familiares de estranhos. 

(D) Não olhar e não pegar em objetos. 

(E) Não se sentar sem apoio. 

 

149. Uma mulher de 80 anos vem à consulta por «inchaço das pernas» desde há duas semanas, que se acentua 

ao longo do dia. Tem história de insuficiência cardíaca e de hipertensão arterial. Está medicada com 

lisinopril e furosemida. Os sinais vitais são temperatura 36,8°C, frequência respiratória 12/min, 

frequência cardíaca 90/min e pressão arterial 110/60 mm Hg. Ao exame físico a auscultação pulmonar 

revela sons respiratórios presentes e simétricos, com diminuição nas bases bilateralmente e percussão 

com macicez na mesma região. A auscultação cardíaca revela sopro sistólico mitral de grau III/VI. 

Observa-se edemas depressíveis nos membros inferiores. 

Os resultados dos estudos analíticos revelam: 

Soro   Sangue   

 Creatinina 1 mg/dL  Hemoglobina 13 g/dL 

 Ureia  40 mg/dL   Leucócitos  6 100/mm3 

 AST 23 U/L     

 ALT 25 U/L     

 Glicemia 99 U/L     

 Albumina 4 g/dL     

Qual das seguintes alternativas melhor explica os edemas apresentados? 

(A) Alteração da pressão oncótica. 

(B) Insuficiência hepática. 

(C) Insuficiência renal. 

(D) Pressão hidrostática arterial alterada. 

(E) Pressão hidrostática venosa alterada. 

 

150. Uma menina de 7 anos é trazida ao serviço de urgência por edema palpebral do olho esquerdo, associado a 

febre alta e cefaleia, com dois dias de evolução. Ela tem antecedentes de rinite, medicada com mometasona 

nasal diária. Ao exame físico apresenta-se queixosa, febril e com cefaleia frontal. Observa-se edema e rubor 

periorbitário do olho esquerdo, com movimentos oculares dolorosos, sem proptose. É notada lesão sugestiva 

de picada de inseto periocular esquerda; o exame neurológico é de difícil valorização por não colaboração da 

doente. 

Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado na gestão desta doente? 

(A) Iniciar amoxicilina + ácido clavulânico oral. 

(B) Iniciar anti-histamínico e prednisolona oral. 

(C) Iniciar ceftriaxona endovenosa. 

(D) Realizar radiografia dos seios perinasais. 

(E) Realizar TC das órbitas e seios perinasais. 



 

  



Paginação | Revisão | Impressão | Acabamento
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.

Novembro 2022




