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Questão 17 

Idosa de 88 anos é internada com piora da dor abdominal. É 
hipertensa controlada, hipotireoídea, apresenta osteoartrite 
de joelhos e neoplasia maligna de pâncreas com metástase. 
Está em uso de codeína e dipirona, em domícilio. Tem ficado 
mais acamada, necessitando de ajuda para transferência. Foi 
diagnosticada úlcera por pressão em região sacral (estágio 
3). No hospital, tem melhora da dor com uso de morfina 
parenteral. Familiares querem saber o prognóstico. 

Qual é o principal preditor de pobre prognóstico? 

 

A) Idade avançada. 

B) Dor não controlada. 

C) Baixa performance funcional. 

D) Comorbidades múltiplas. 

E) Uso de opióides. 

 

Questão 18 

Um senhor de 85 anos é portador de doença de Alzheimer e 
neoplasia de próstata, com metástase óssea. Foi internado 
após queda da própria altura e diagnosticou-se fratura de 
pelve. No segundo dia de internação evoluiu com trombose 
venosa profunda (TVP). Foi administrado medicamentos para 
controle da dor, reduzindo aceitação alimentar e levando a 
disfagia para líquidos. A esposa refere que nos últimos 3 
meses o paciente emagreceu 5% do peso corporal. Paciente 
ainda apresenta momentos com melhor aceitação alimentar. 

Em relação à questão nutricional, o que é mais factível de ser 
feito: 

  

A) Uso de dronabinol 2x ao dia. 

B) Uso de megestrol 400 mg/dia. 

C) Indicar gastrostomia. 

D) Indicar nutrição parenteral. 

E) Alterar consistência de alimentos favoritos do paciente. 

 

Questão 19 

Homem de 70 anos com diagnóstico de neoplasia de próstata 
avançada com metástases ósseas principalmente na coluna 
lombar vem apresentando, recentemente, lombalgia de forte 
intensidade, em facada e sem irradiação. Neste caso, qual o 
tipo de tratamento analgésico mais adequado?  

A) Tratamento não farmacológico exclusivo para o alivio da 
dor. 

B) Tratamento analgésico não farmacológico associado ao 
uso de miorrelaxante. 

C) Tratamento analgésico com droga corticoesteroide 
associada a analgésicos simples ou opióides. 

D) Tratamento com bisfosfonato via oral. 

E) Tratamento analgésico apenas com medidas físicas. 

Questão 20 

Um homem de 70 anos ativo, faz caminhada de 1 hora, 3 

vezes por semana (velocidade média de 7km/h). Foi 

solicitado atestado médico para início de programa de 

exercícios físicos de intensidade moderada, supervisionado 

por educador físico, no clube da prefeitura de sua cidade. É 

assintomático, e desconhece-se fatores de risco para doença 

cardio-vascular. 

Fez teste ergométrico há 1 ano com objetivo de prevenção 

secundária. Apresenta resultado negativo para isquemia, 

comportamento fisiológico para pressão arterial (Protocolo 

Bruce; duração 11 minutos; atingiu frequência cardíaca 

máxima; atingiu 9 METs - equivalente metabólico). 

Testes funcionais recentes revelam: Short Physical 

Performance Battery (SPPB) =12 pontos; Hand Grip 32Kgf; 

T.U.G.T.= 8 segundos; levantar e sentar na cadeira 30 

segundos – 17 movimentos; 

  

Em relação a avaliação pré-participativa, o que seria mais 
adequado para este idoso: 

 

A) Ele necessita realizar um novo teste ergométrico antes 
de iniciar o programa de exercícios físicos. 

B) Ele necessita realizar ecocardiograma antes de iniciar o 
programa de exercícios físicos. 

C) Este idoso necessita realizar ecocardiograma e teste 
ergométrico antes de iniciar o programa de exercícios 
físicos. 

D) Este idoso necessita de uma avaliação médica; Caso o 
exame clínico esteja normal, poderá ser liberada para a 
atividade proposta, sem a necessidade de realizar 
exames complementares. 

E) Este idoso não necessita de avaliação médica para 
iniciar programa de exercícios físicos de intensidade 
moderada. 

 

Questão 21 

Para idosos agudamente doentes, qual das intervenções 

abaixo reduz o declínio funcional durante o período de 

internação hospitalar, e facilita seu retorno para casa? 

 

A) Interná-lo numa unidade com equipe interdisciplinar. 

B) Realização de exercícios diários individuais com 
fisioterapeuta. 

C) Suplementos nutricionais hipercalóricos e 
hiperproteicos. 

D) Exercícios de equilíbrio. 

E) Diálise peritoneal. 
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Questão 22 

Um homem de 70 anos ativo, faz caminhada de 1 hora, 3 

vezes por semana (velocidade média de 7km/h). Foi 

solicitado atestado médico para início de programa de 

exercícios físicos de intensidade moderada, supervisionado 

por educador físico, no clube da prefeitura de sua cidade. É 

assintomático, e desconhece-se fatores de risco para doença 

cardio-vascular. 

Fez teste ergométrico há 1 ano com objetivo de prevenção 

secundária. Apresenta resultado negativo para isquemia, 

comportamento fisiológico para pressão arterial (Protocolo 

Bruce; duração 11 minutos; atingiu frequência cardíaca 

máxima; atingiu 9 METs - equivalente metabólico). 

Testes funcionais recentes revelam: Short Physical 

Performance Battery (SPPB) =12 pontos; Hand Grip 32Kgf; 

T.U.G.T.= 8 segundos; levantar e sentar na cadeira 30 

segundos – 17 movimentos; 

Em relação ao domínio físico deste idoso, qual opção abaixo 

não é adequada: 

  

A) Exercícios de força e potência podem melhorar o 
desempenho funcional deste idoso. 

B) A força de preensão palmar e o teste de levantar e sentar 
na cadeira revelam que a função muscular relacionada 
a força não está adequada. 

C) O fato de realizar caminhadas na velocidade de 7km/h 
revela que este idoso tem uma boa capacidade aeróbica. 

D) O desempenho nos testes funcionais não demonstra a 
necessidade deste idoso acrescentar exercícios 
específicos para o equilíbrio, na sua rotina. 

E) Acrescentar exercícios resistidos supervisionados, 2 
vezes na semana, seria o mais adequado para este 
idoso. 

 

Questão 23 

Um paciente de 65 anos vem usando pantoprazol há vários 
anos. Quais complicações/efeitos colaterais poderiam ser 
vistos nesse paciente? 

 

A) Neuropatia periférica. 

B) Fratura óssea. 

C) Insuficiência cardíaca. 

D) Insuficiência renal. 

E) Insuficiência hepática. 

 

Questão 24 

Mulher de 81 anos foi admitida na UTI com pneumonia lobar 
à direita e ICC (insuficiência cardíaca congestiva) com função 
ventricular esquerda preservada. Existem antecedentes 
pessoais de câncer de pulmão (tratamento quimioterápico em 
nível ambulatorial), fibrilação atrial e hipertensão arterial. Na 
admissão o leucograma era compatível com infecção (17.000 
leucócitos e desvio a esquerda). A paciente relatou ser 
alérgica a cefalosporina (erupção cutânea). Foi iniciado um 
esquema terapêutico com vancomicina, levofloxacina e 
aztreonam. Na admissão se observou um quadro de fibrilação 
atrial de alta frequência e anasarca, sendo prescritos ainda a 
amiodarona 400mg por via oral 2 vezes ao dia, Diltiazem EV 
10mg/hora, cloreto de potássio 1 cp ao dia, e furosemida 40 
mg 1 cp ao dia. 

Com relação ao caso acima, quais das seguintes alterações 
cardiovasculares poderiam ser vistas na paciente enferma, 
que também ocorrem no envelhecimento normal? 

A) Aumento na resistência periférica total. 

B) Aumento do débito cardíaco. 

C) Aumento da sensibilidade dos barorreceptores. 

D) Aumento na sensibilidade dos receptores beta-
adrenérgicos. 

E) Diminuição na pressão sanguínea. 

 

Questão 25 

Quais fatores de risco para a infecção pelo Clostridium difficile 
num paciente com idade avançada? 

A) Uso de medicamentos anticoagulantes. 

B) Uso de medicamentos antiagregantes plaquetários. 

C) Uso de medicamentos supressores de ácido. 

D) Uso de medicamentos enterocinéticos . 

E) Uso de bisfosfonatos . 

 

Questão 26 

Mulher de 81 anos foi admitida na UTI com pneumonia lobar 
à direita e ICC (insuficiência cardíaca congestiva) com função 
ventricular esquerda preservada. Existem antecedentes 
pessoais de câncer de pulmão (tratamento quimioterápico em 
nível ambulatorial), fibrilação atrial e hipertensão arterial. Na 
admissão o leucograma era compatível com infecção (17.000 
leucócitos e desvio a esquerda). A paciente relatou ser 
alérgica a cefalosporina (erupção cutânea). Foi iniciado um 
esquema terapêutico com vancomicina, levofloxacina e 
aztreonam. Na admissão se observou um quadro de fibrilação 
atrial de alta frequência e anasarca, sendo prescritos ainda a 
amiodarona 400mg por via oral 2 vezes ao dia, Diltiazem EV 
10mg/hora, cloreto de potássio 1 cp ao dia, e furosemida 40 
mg 1 cp ao dia. 

Que interação medicamentosa significativa poderia ser 
identificada no caso acima? 

A) Cloreto de potássio e furosemida. 

B) Vancomicina e amiodarona. 

C) Aztreonam e amiodarona. 

D) Levofloxacina e amiodarona. 

E) Diltiazem e furosemida. 
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Questão 27 

Um paciente de 86 anos vem a consulta médica de rotina sem 
queixas. Apresenta-se com boa saúde clínica e boa 
capacidade funcional. Nunca realizou rastreamento para 
câncer de cólon. Qual a recomendação? 
 

A) Colonoscopia. 

B) Sangue oculto fecal. 

C) Sigmoidoscopia flexível. 

D) Enema opaco. 

E) Nenhum exame. 

 

Questão 28 

Um homem de 88 anos refere estar se sentindo mais cansado 
que o habitual e ontem sofreu queda da própria altura em seu 
dormitório. Há 2 meses esteve hospitalizado por pneumonia 
e desde sua alta vem realizando reabilitação fisioterápica e 
ocupacional. É portador de hipertensão arterial, doença de 
Parkinson e osteoatrite. Suas medicações regulares são 
hidroclorotiazida, metoprolol, carbidopa/levodoppa e 
paracetamol. Qual das condutas abaixo será mais útil para a 
redução do seu risco de quedas? 
 

A) Dosagem sérica de eletrólitos. 

B) Dosagem sérica de vitamina D. 

C) Medição postural da pressão arterial. 

D) Aplicação do Timed UP and Go test. 

E) Suspensão de suas medicações. 

 

Questão 29 

Um homem de 69 anos, com história de fadiga e fraqueza há 
6 meses, deixou de realizar suas atividades sociais há 3 
meses. Foi internado com anorexia, poliúria e confusão 
mental há 10 dias. É tabagista ativo (40 anos/maço). Sua 
esposa refere perda não intencional de peso de 12 kg (pesava 
75kg há 4 meses atrás). 

Ao exame físico apresenta-se: letárgico, com oscilação do 
nível de consciência, pele e mucosas desidradatas. Sons 
pulmonares reduzidos em HTx Direito. Exames laboratoriais: 

Creatinina = 2,5mg/dL; Uréia = 56mg/dL; Cálcio total 
13,7mg/dL 

A tomografia de tórax revela massa perihilar de pulmão D e 
derrame pleural. 

Após hidratação vigorosa com soro fisiológico e 
administração cautelosa de furosemida houve melhora do 
quadro confusional e melhora dos parâmetros da creatinina 
(1,3mg/dL) e cálcio total (11,6mg/dL). 

  

Qual seria a próxima conduta: 

 

A) Alendronato. 

B) Ácido zolendrêmico. 

C) Corticóide. 

D) Denosumabe. 

E) Hemodiálise. 

Questão 30 

Mulher de 65 anos queixa-se há 3 meses de tontura e 
frequentes tropeços. A tontura ocorre principalmente ao 
levantar-se à noite no escuro. Refere que seus pés são 
dolorosos e há 3 meses o pé direito está “caído”. A paciente 
é obesa e hipertensa e apresenta hipoacusia e anormalidade 
da marcha (marcha tipo escarvante). 

Baseado no quadro acima, qual poderia ser o significado dos 
frequentes tropeços? 

 

A) Tropeços podem decorrer da paresia dos flexores do pé, 
o que caracteriza o pé caído. 

B) Tropeços podem decorrer dos pés dolorosos. 

C) Tropeços podem decorrer da paresia dos interósseos 
plantares. 

D) Tropeços podem decorrer da paresia do músculo tibial 
anterior e extensores dos dedos, o que caracteriza o pé 
caído. 

E) Tropeços podem decorrer da paresia do músculo flexor 
curto do halux o que caracteriza o pé caído. 

 

Questão 31 

Mulher de 65 anos queixa-se há 3 meses de tontura e 
frequentes tropeços. A tontura ocorre principalmente ao 
levantar-se à noite no escuro. Refere que seus pés são 
dolorosos e há 3 meses o pé direito está “caído”. A paciente 
é obesa e hipertensa e apresenta hipoacusia e anormalidade 
da marcha (marcha tipo escarvante). 

Baseado no caso acima, qual o significado mais provável da 
tontura apresentada pela paciente? 

A) Desequilíbrio por disfunção proprioceptiva dos pés. 

B) Desequilíbrio pelos pés dolorosos. 

C) Desequilíbrio por disfunção essencialmente motora. 

D) Desequilíbrio por disfunção labiríntica. 

E) Desequilíbrio por disfunção auditiva. 

 

Questão 32 

Durante avaliação geriátrica de rotina em homem de 80 anos 

não se constata alterações clínicas significativas. Entretanto 

seus exames laboratoriais revelam nível sérico de hormônio 

tireoestimulante (TSH) de 6,5mU/L e de tiroxina livre (T4 livre) 

de 1,0ng/dL. Qual a conduta médica mais adequada para 

esse idoso? 

  

A) Prescrever levotiroxina 12,5 mcg em jejum. 

B) Solicitar ultrassom de tireóide. 

C) Solicitar cintilografia de tireóide. 

D) Observar os níveis de TSH subsequentes. 

E) Não valorizar esse resultado. 
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Questão 33 

Uma mulher de 90 anos refere aumento na dificuldade para 
deambular no último ano. Sua marcha está mais lenta e sente 
que pode se desequilibrar para trás a qualquer instante.  É 
portadora de hipertensão arterial, hipotireoidismo e 
osteoartrite, além de antecedente de revascularização 
miocárdica há 10 anos. Ao exame, percebe-se que sua 
marcha é simétrica, de base normal, mas seus passos são 
curtos e com dificuldade para erguer os pés. Qual diagnóstico 
mais provável para essa anormalidade de marcha? 

A) Osteoartrite. 

B) Deficiência proprioceptiva. 

C) Doença cerebrovascular. 

D) Doença de Parkinson. 

E) Medo de andar. 

 

Questão 34 

Qual dos seguintes fatores adiciona mais risco à osteoporose 
no homem? a.    

A) Terapia anti-androgênica. 

B) Baixa ingestão de vitamina D. 

C) Doença respiratória. 

D) Terapia de reposição tireoideana. 

E) Diabetes mellitus tipo 2. 

 

Questão 35 

Um homem de 71 anos queixa-se que há 8 meses tem 
apresentado violentos movimentos durante o sono. Relata 
dar chutes, socos e às vezes chega a gritar. Também refere 
sonhos aflitivos, em que está fugindo ou lutando com alguém. 
É portador de doença de Parkinson e já apresentou episódio 
de depressão maior sem recorrência. Utiliza regularmente 
pramipexole. Sua polissonografia sugere atividade motora 
aumentada durante o sono, sem apnéia significativa. Qual 
deveria ser a prescrição medicamentosa? 

A) Clonazepam. 

B) Venlafaxina. 

C) Ronipirole. 

D) Trazodona. 

E) Gabapentina. 

 

Questão 36 

Considere um homem 70 anos, tabagista, portador de 
hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes mellitus e fibrilação 
atrial não valvular. Qual das condições abaixo reflete um 
maior risco para acidente vascular encefálico? 

A) Idade. 

B) Tabagismo. 

C) Hipertensão. 

D) Dislipidemia. 

E) Fibrilação atrial. 

Questão 37 

Uma senhora de 69 anos procura atendimento médico com 
queixa de anorexia, náusea e dor abdominal incaracterística, 
após estar apresentando-se obstipada há 1 semana. Ao 
exame, encontra-se desconfortável, com temperatura axilar 
de 37,2oC e dor a palpação supra-púbica com rigidez 
localizada e ruídos hidroéreos diminuídos. Apresenta 
leucocitose discreta com desvio à esquerda e Rx simples 
abdominal padrão de íleo adinâmico. Qual dos seguintes 
estudos deverá ser primeiramente realizado? 

  

A) Enema opaco. 

B) Ultrassonografia de pelve. 

C) Tomografia computadorizada de abdome e pelve. 

D) Trânsito intestinal. 

E) Colonoscopia. 

 

Questão 38 

Uma professora de 72 anos é levada para consulta médica 
por letargia e alterações de personalidade nos últimos 2 
meses. Como antecedentes, foi relatado ter-se aposentado 
devido a episódios de confusão mental e irritabilidade, além 
de ter se envolvido em acidente automobilístico leve há 3 
meses. Seu exame físico é normal. Qual exame é o mais 
adequado para confirmar seu diagnóstico? 

  

A) Concentração sérica de tireotropina. 

B) Concentração sérica de vitamina B12. 

C) Eletroencefalograma. 

D) Escala de depressão geriátrica. 

E) Tomografia computadorizada de crânio. 

 

Questão 39 

Uma mulher de 86 anos, portadora de hipertensão arterial 

sistêmica e doença de Alzheimer em estágio leve, queixa-se 

do aumento na frequência urinária, da sensação de 

esvaziamento vesical incompleto e da perda urinária quando 

sobe ou desce escadas ou, mesmo quando tosse. Faz uso 

regular de donepezila e hidroclorotiazida. Ao exame, verifica-

se a presença de moderada cistocele. Qual o diagnóstico 

mais provável? 

  

A) Incontinência de estresse. 

B) Incontinência induzida por diurético. 

C) Incontinência induzida por inibidor colinesterásico. 

D) Hiperatividade detrusora e disfunção contrátil vesical. 

E) Retenção urinária e incontinência devido à cistocele. 
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Questão 40 

Um paciente de 81 anos, institucionalizado, é portador de 
diabetes mellitus tipo 2 e demência em estágio moderado. 
Encontra-se clinicamente estável há meses, em uso regular 
de cloridrato de metformina 850mg, 3 vezes ao dia, e glipizide 
10mg, 2 vezes ao dia. Sua monitorização capilar glicêmica é 
realizada 2 vezes ao dia, estando estável nos últimos 6 
meses, entre 150 a 220mg%. o resultado de sua hemoglobina 
glicada é 8,1%. 

Qual a conduta terapêutica mais adequada neste momento? 

A) Suspender a monitorização capilar diária. 

B) Avaliar os níveis de frutosamina. 

C) Aumentar o glipizide para 20mg duas vezes ao dia. 

D) Adicionar sitagliptina. 

E) Adicionar insulina glargina a noite. 

 

Questão 41 

Qual classe medicamentosa abaixo apresentada é a causa 
mais comum de delirium em idosos hospitalizados? 

A) Bloqueadores de receptores de angiotensina. 

B) Antagonistas de receptores H2. 

C) Inibidores seletivos de receptação de serotonina. 

D) Antagonistas de receptor H1. 

E) Inibidores da HMG-CoA redutase. 

 

Questão 42 

Qual dos seguintes medicamentos deve ser evitado em 
idosos que fazem uso do anticoagulante oral warfarina? 

A) Amiodarona. 

B) Lítio. 

C) Amilorida. 

D) Captopril. 

E) Atenolol. 

 

Questão 43 

De acordo com os critérios de Beers, atualizados no American 
Geriatrics Society 2015, que referem-se a medicação 
potencialmente inadequada para idosos, qual a afirmação 
correta com relação ao agente antiinfeccioso nitrofurantoína? 

 

A) A utilização de nitrofurantoína não deve ser 
recomendada para idosos com insuficiência hepática 
leve. 

B) O uso de nitrofurantoína não é recomendado em idosos 
com clearance de creatinina <60ml / min. 

C) O uso de nitrofurantoína não é recomendado em idosos 
com clearance de creatinina <30ml / min. 

D) O uso de nitrofurantoína é agora recomendado para 
todos os idosos, independentemente da sua função 
renal. 

E) O uso de nitrofurantoína não é recomendado em idosos. 

Questão 44 

No processo do envelhecimento normal, ou seja, na 

senescência, ocorrem alterações articulares que também são 

evidentes no idoso com osteoartrite. Contudo, na 

senescência não estão presentes características articulares 

que frequentemente ocorrem na osteoartrite, tais como:  

A) Quantidade normal ou diminuída de colágeno na 
cartilagem articular, com aumento nas ligações 
cruzadas. 

B) Diminuição da hidratação cartilaginosa. 

C) Quantidade de proteoglicanos normal na cartilagem 
articular. 

D) Osso sub-condral espessado. 

E) Proliferação normal ou diminuída de condrócitos, sem 
alteração na atividade metabólica. 

 

Questão 45 

O sistema inibitório descendente da dor, que é encarregado 

da modulação constante do limiar sensitivo, pode, e 

geralmente deve ser abordado em quadros de dor, incluindo 

a dor oncológica. Baseado nesta descrição, quais as drogas 

com ação nesse sistema de inibição e que poderiam ser 

utilizadas em idosos com câncer: 

 

A) Serotoninérgicas e noradrenérgicas. 

B) Antagonistas NMDA. 

C) Dopaminérgicas exclusivas. 

D) Gabaérgicas e serotoninérgicas. 

E) Noradrenérgicas e dopaminérgicas 

 

Questão 46 

Uma idosa de 72 anos está evoluindo há 6 semanas com 

petéquias, equimoses, fadiga, desânimo, e sangramento 

gengival. Não utiliza antiagregante plaquetário, é 

independente para as atividades da vida diária (AVDs) e 

atividades da vida diária instrumentalizada (AVDis). 

Apresenta escore no “Short Physical Performance Battery” 

(SPPB) de 7 pontos. Exame laboratorial revela anemia 

macrocítica e plaquetopenia. É forte a suspeita de síndrome 

mielodisplásica. O que deve ser feito para determinar seu 

prognóstico? 

 

A) Biópsia de medula óssea. 

B) Dosagem de eritropoietina no sangue. 

C) Análise citogenética para cromossomo Philadelfia. 

D) Ultrasom de fígado e baço. 

E) Dosagem sérica de vitamina B12 e perfil de ferro. 
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Questão 47 

Qual dos seguintes agentes aumenta a massa óssea e reduz 
o risco de fratura estimulando a atividade osteoblástica e 
promovendo formação óssea? 

A) Bifosfonados orais. 

B) Estrógeno. 

C) Teriparatide. 

D) Estrôncio. 

E) Ácido zolendrônico. 

 

Questão 48 

Qual dos seguintes suplementos ricos em micronutrientes 
deve ser utilizado para auxiliar na cicatrização de lesões por 
pressão? 

A) Sulfato de zinco. 

B) Selênio. 

C) Ácido ascórbico. 

D) Multivitamínicos contendo zinco, selênio, ferro, 
vitaminas A, C, E. 

E) Nenhum suplemento se não houver real deficiência 
vitamínica. 

 

Questão 49 

Qual o aspecto do fenótipo de fragilidade preditor de atividade 
reduzida? 

A) Perda ponderal. 

B) Exaustão ou fadiga. 

C) Perda de força muscular. 

D) Diminuição da velocidade de marcha. 

E) Depressão. 

 

Questão 50 

Qual estratégia terapêutica mais apropriada a respeito das 
estatinas para idosos que tenham apresentado infarto agudo 
do miocárdio? 

A) Os benefícios terapêuticos das estatinas estão 
comprovados, principalmente em idosos com mais de 80 
anos. 

B) Estatinas de moderada potência devem ser prescritas a 
idosos com 75 e mais anos para prevenção secundária. 

C) As doses de estatina devem ser maiores se os níveis 
séricos basais de LDL-Colesterol forem superiores a 
130mg/dL. 

D) O tratamento inicial requer o início de estatinas 
concomitantemente a uma terapêutica dietética. 

E) O uso de estatinas não é recomendado aos idosos com 
mais de 80 anos. 
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