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Questão 17 

São sinais de alerta na lombalgia: 

A) Hipoestesia; alteração de reflexo 

B) Dor que não melhora deitado; diminuição de peso 

C) Dor intensa; hipoestesia 

D) Alteração de reflexo tendíneo; limitação de movimentos 

E) Dor intensa; alteração de reflexo tendíneo 
 

Questão 18 

Hérnia de disco em L3-L4 pode alterar o reflexo: 

A) Patelar 

B) Aquileo 

C) Tricipital 

D) Bicipital 

E) Aquileo e patelar 
 

Questão 19 

As principais vias de transmissão da dor são: 

A) Espinotalâmica e corticoespinal 

B) Via da coluna dorsal e paleoespinotalâmica 

C) Espinocervical e via da coluna dorsal 

D) Neoespinotalâmica e paleoespinotalâmica 

E) Corticoespinal e espinocervical 
 

Questão 20 

Os locais mais importantes do encéfalo, associados com 
inibição descendente da dor, são: 

A) Tálamo e núcleo trigeminal 

B) Núcleo da rafe e substância cinzenta periaqueductal 

C) Tálamo e núcleos da base 

D) Córtex e núcleos da base 

E) Hipotálamo e tálamo 
 

Questão 21 

Antes de fazerem parte das vias ascendentes na região 
anterolateral da medula espinal, as fibras aferentes 
periféricas da dor fazem parte do : 

A) Trato de Rexed 

B) Trato corticoespinal 

C) Trato de Lissauer 

D) Trato espinocervical 

E) Trato espinotalâmico 
 

Questão 22 

São neurotransmissores excitatórios periféricos: 

A) Encefalina e serotonina 

B) Serotonina e noradrenalina 

C) Ácido gama-amino-butírico (GABA) e glutamato 

D) Encefalina e neurocinina-A 

E) Encefalina e noradrenalina 

Questão 23 

Quais são exemplos de dor mista: 

A) Lombociatalgia; cervicobraquialgia 

B) Neuralgia do trigêmeo; cervicobraquialgia 

C) Lombociatalgia; osteoartose 

D) Neurite traumática; neuralgia do trigêmeo 

E) Neuralgia do glossofaríngeo; neuralgia do trigêmeo 
 

Questão 24 

São características da dor somática: 

A) Vaga; com dor referida 

B) Bem localizada; em pontada 

C) Presença de alterações neurovegetativas intensas; com 
dor referida 

D) Causa alterações neurovegetativas intensas; bem 
localizada 

E) Vaga; extensa 
 

Questão 25 

Dor dependente do simpático é observada em: 

A) Síndrome complexa de dor regional; síndrome após 
acidente vascular cerebral 

B) Metástase óssea; neuralgia do trigêmeo 

C) Metástase óssea; neuropatia diabética 

D) Metástase óssea; síndrome complexa de dor regional 

E) Neuralgia do trigêmeo; neuropatia diabética 
 

Questão 26 

São fatores de risco gastrintestinais para o uso de anti-
inflamatórios: 

A) Associação de aspirina em baixa dose; associação de 
anticoagulante 

B) Associação de opioide; grandes doses de anti-
inflamatórios 

C) Associação de tramadol; paciente idoso 

D) Associação de tramadol; associação de opioides 

E) Associação de corticosteróide; associação de opioides 
 

Questão 27 

Dos seguintes opioides, devem ser evitados em paciente com 
insuficiência renal: 

A) Morfina; codeína 

B) Metadona; buprenorfina 

C) Morfina; fentanil 

D) Metadona; codeína 

E) Buprenorfina; fentanila 
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Questão 28 

Dos antidepressivos a seguir, o de escolha para prevenção 
de crises de enxaqueca é: 

A) Fluoxetina 

B) Citalopram 

C) Amitriptilina 

D) Sertralina 

E) Paroxetina 
 

Questão 29 

Dos medicamentos a seguir, os mais indicados para o 
tratamento da dor em paciente com fibromialgia são: 

A) Amitriptilina; duloxetina 

B) Nortriptilina; bupropiona 

C) Duloxetina; paroxetina 

D) Amitriptilina; sertralina 

E) Citalopram; escitalopram 
 

Questão 30 

Dos medicamentos a seguir, são de primeira linha para alívio 
da dor neuropática: 

A) Gabapentina; topiramato 

B) Pregabalina; lamotrigina 

C) Amitriptilina; gabapentina 

D) Hidantoina; topiramato 

E) Sertralina; fluozetina 
 

Questão 31 

Dos medicamentos a seguir, os anticonvulsivantes de 
escolha para prevenção de enxaqueca são: 

A) Gabapentina e Pregabalina 

B) Topiramato e Divalproato 

C) Carbamazepina e Lamotrigina 

D) Carbamazepina e Oxcarbazepina 

E) Carbamazepina e gabapentina 
 

Questão 32 

As contraindicações da ciclobenzaprina são: 

A) Obesidade; hipotireoidismo 

B) Arritmia; glaucoma 

C) Arritmia; paresia 

D) Hipertireoidismo; parestesia 

E) Hipertensão arterial sistêmica; Hipotireoidismo 
 

Questão 33 

Em relação aos neurolépticos: 

A) A clorpromazina causa menos sedação que o 
haloperidol 

B) A quetiapina causa mais sedação que a clorpromazina 

C) O haloperidol é indicado para controle da agitação e 
náusea 

D) O haloperidol provoca menos efeitos extrapiramidais 
que a clorpromazina 

E) O clorpromazina causa pouca sedação 

Questão 34 

São medicamentos antagonistas de receptores N-metil-D-
aspartato (NMDA): 

A) Cetamina; calcitonina 

B) Cetamina; bifosfonato 

C) Magnésio; cetamina 

D) Cetamina; cálcio 

E) Calcitonina; cálcio 
 

Questão 35 

Das seguintes, a melhor localização para colocação de 
cateter peridural para analgesia com morfina é: 

A) L3-L4 para cirurgia de região superior de abdômen 

B) L4-L5 para histerectomia 

C) T8-T9 para cirurgia de tornozelo 

D) T10-L1 para cirurgia de abdômen inferior 

E) T2-T3 para cirurgia torácica 
 

Questão 36 

Com uso da heparina de baixo peso molecular 

A) O bloqueio peridural pode ser realizado após 4h da 
última dose 

B) O cateter peridural pode ser retirado após 2h 

C) Após colocação do cateter peridural, a heparina pode ser 
reintroduzida após 1h 

D) O cateter peridural deve ser retirado após 12h 

E) O bloqueio peridural pode ser feito após 1h 
 

Questão 37 

O gânglio estrelado está localizado mais próximo da vértebra: 

A) C5 

B) C6 

C) C7 

D) C4 

E) T1 
 

Questão 38 

O evento adverso mais frequente após bloqueio de plexo 
celíaco com álcool é: 

A) Hipotensão arterial sistêmica 

B) Diarreia 

C) Paresia de membro inferior 

D) Parestesia de membro inferior 

E) Vômito 
 

Questão 39 

Paciente de 35 anos, do sexo feminino, com dor cervical há 1 
semana, irradiada para ombro, borda medial da escápula, 
lateral do braço, e dorsal do antebraço, à esquerda, 
associada a diminuição da sensibilidade do 1º e 2º dedos da 
mão esquerda, e diminuição do reflexo bicipital. Qual o 
diagnóstico provável? 

 

A) Hérnia de disco C5-C6 

B) Hérnia de disco C6-C7 

C) Hérnia de disco C7-T8 

D) Hérnia de disco C2-C3 

E) Hérnia de disco C4-C5 
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Questão 40 

São indicações de vertebroplastia: 

 

A) Fratura de cortical vertebral por tumor 

B) Fratura de cortical vertebral por trauma 

C) Fratura por tumor que atinge o canal medular 

D) Fratura por osteoporose não atingindo o canal medular 

E) Fratura por trauma que atinge o canal medular 
 

Questão 41 

Paciente de 30 anos, do sexo masculino, com dor lombar à 
esquerda há 10 dias, irradiada para região posterior da coxa 
e lateral da coxa e perna, com formigamento da região lateral 
da perna; melhora deitado; piora sentado ou deambulando. 
Ao exame teste de Lasegue positivo; diminuição da 
sensibilidade na região lateral da perna; diminuição da força 
de flexão plantar do pé; diminuição do reflexo de Aquiles. 
Qual o diagnóstico provável? 

 

A) Hérnia de disco L2-L3 

B) Hérnia de disco L3-L4 

C) Hérnia de disco L4-L5 

D) Hérnia de disco L5-S1 

E) Hérnia de disco L1-L2 
 

Questão 42 

Mulher, 65 anos, refere dor lombar intensa há 1 semana, sem 
irradiação, sem melhora em posição deitada. Antecedentes 
pessoais: hipertensão arterial sistêmica; infecção urinária há 
1 mês; diabetes melito tipo II. Ressonância magnética de 
coluna lombar com sinais de destruição de parte do corpo 
vertebral e de disco, com coleção líquida. O diagnóstico 
provável é: 

 

A) Tumor primário de vértebra 

B) Metástase vertebral 

C) Infecção 

D) Tumor ou infecção 

E) Hemangioma 
 

Questão 43 

Em paciente com meralgia parestésica, a dor é: 

 

A) em queimação, na região posterior da coxa 

B) em queimação, na região anterolateral da coxa 

C) causada por compressão do nervo femoral 

D) causada por compressão do nervo obturador 

E) localizada na perna 
 

Questão 44 

As indicações de fentanila transdérmica, para paciente com 
câncer, são: 

 

A) Dificuldade para deglutição; dor intensa 

B) Vômito prolongado; sangramento gastrintestinal 

C) Dor intermitente; dificuldade para deglutição 

D) Obstipação; dor intensa 

E) Obstipação; náusea 

Questão 45 

São sinais de alerta para cefaléia: 

A) Início súbito; presença de alteração neurológica 

B) Piora ao levantar; intensidade leve 

C) Paciente jovem; dor de longa duração 

D) Início lento; dor de longa duração 

E) Dor de longa duração; esporádica 
 

Questão 46 

São fatores importantes para risco de dependência aos 
opioides: 

A) Genético; uso prévio de drogas; doenças psíquicas 

B) Mulheres; idade acima de 60 anos; genético 

C) Genético; homens; idade acima de 60 anos; 

D) Homens; idade acima de 60 anos; doenças psíquicas 

E) Mulheres; menores de 18 anos; genético 
 

Questão 47 

Os medicamentos mais utilizados para sedação paliativa são: 

A) Tiopental; diazepam 

B) Clorpromazina; propofol 

C) Morfina; midazolam 

D) Metadona; propofol 

E) Oxicodona; propofol 
 

Questão 48 

São características da dor na neuralgia do trigêmeo 
essencial: 

A) Latejante; duração de cerca de 30 minutos 

B) Queimação; duração de cerca de 30 minutos 

C) Queimação; duração de segundos 

D) Choque; duração de segundos 

E) Pulsátil; duração de horas 
 

Questão 49 

Homem, 45 anos, refere que trabalha sentado durante 8h por 
dia, queixa-se de dor na região perineal há 1 ano, com piora 
progressiva, piora da dor na posição sentada e após 
evacuação e melhora da dor em posição deitada. Tem 
dificuldade para urinar. A avaliação proctológica e urológica é 
normal. Os exames complementares (colonoscopia, 
uretroscopia, ultrassom de vias urinárias, tomografia de 
abdômen, urina I, exames hematológicos) normais. O 
diagnóstico provável é: 

A) Cistite intersticial 

B) Prostatite 

C) Síndrome miofascial 

D) Síndrome do intestino irritável 

E) Síndrome de dor abdominal funcional 
 

Questão50 

A neuropatia mais frequente em paciente com diabetes melito 
é: 

A) Mononeuropatia simétrica periférica 

B) Polineuropatica simétrica periférica 

C) Plexopatia lombar 

D) Mononeuropatia múltipla 

E) Plexopatia torácica 
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