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Hepatologia 
 
01 
Paciente de 24 anos portador de retocolite ulcerativa (pancolite) há 1 ano em uso de sufassalazina 2 g/d e azatioprina 
100 mg/d dá entrada no PS com quadro de diarreia sanguinolenta cerca de 8 vezes ao dia há 1 semana. Ao exame clínico: 
descorado ++/4+, anictérico. Auscultas respiratória e cardíaca normais. Abdome globoso, doloroso à palpação profunda em 
fossa ilíaca esquerda, RHA +. Laboratório: HB: 9, HTO: 25%, Leucócitos: 7000. Plaquetas: 220000. PCR: 88.  
Qual a melhor conduta? 
 
(A) Iniciar prednisona 40 mg/d. Aumentar sulfassalazina para 4 g/d. Reavaliação ambulatorial em 3 dias. 
(B) Internação hospitalar. Solicitar avaliação da coloproctologia. Iniciar infliximabe 5 mg/kg endovenoso e reavaliação em 

48h. 
(C) Internação hospitalar. Avaliação da coloproctologia. Iniciar antibioticoterapia endovenosa e corticoide endovenoso e 

reavaliar em 48h. 
(D) Internação hospitalar. Triagem infecciosa com coprocultura, pesquisa de citomegalovírus e clostridioide. Avaliação da 

coloproctologia. Iniciar antibioticoterapia endovenosa empírica e corticoide endovenoso e reavaliação diária. 
 

02 
Os cistos pancreáticos têm aumentado em incidência nos últimos anos. Em relação a esses cistos, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Há um aumento do tabagismo, que é fator de risco para o desenvolvimento de cistos pancreáticos. 
(B) Houve aumento nos exames de imagens solicitados, o que aumenta a frequência de achados de exames, como os cistos 

pancreáticos. 
(C) São sempre de tratamento cirúrgico. 
(D) São frequentemente malignos ao serem diagnosticados, com prognóstico reservado a longo prazo. 
 

03 
Em relaçao à hepatite autoimune, está correto afirmar: 
 
(A) a reatividade dos autoanticorpos é o principal parâmetro a ser considerado no diagnóstico da doença. 
(B) o anticorpo antinúcleo é o principal marcador em todas as faixas etárias. 
(C) o paciente que não apresente reatividade dos autoanticorpos, que não tenha realizado a biópsia hepática ou que 

apresente níveis normais de IgG não atinge o diagnóstico definitivo pelos critério simplificados. 
(D) formas agudas com alteração da atividade protrombina são mais bem tratadas com pulsoterapia de metilprednisolona. 
 

04 
Em relação à pancreatite crônica, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A principal causa é biliar, seguida pela alcoólica. 
(B) O quadro clínico típico envolve náuseas, vômitos e taquicardia. 
(C) A insuficiência endócrina é, na maioria das vezes, um evento tardio na evolução da doença. 
(D) O paciente sem diarreia não pode ser portador de insuficiência exócrina. 
 

05 
A doença inflamatória intestinal é considerada uma doença sistêmica por apresentar inúmeras manifestações extraintestinais 
(MEI). Qual das MEIs abaixo está relacionada diretamente com a atividade da doença inflamatória intestinal? 
 
(A) Episclerite. 
(B) Artropatia axial. 
(C) Psoríase. 
(D) Colangite esclerosante primária. 
 
 
 



Processo Seletivo – Residência Médica – Hepatologia – Áreas de Atuação (COREME/FM – 05/2022) 

 

 

06 
Homem de 50 anos de idade, etilista crônico de ½ garrafa de cachaça por dia há cerca de 12 anos, chega no ambulatório para 
consulta. Ao exame clínico, o médico percebe icterícia discreta, teleangiectasia em tronco e ascite discreta. 
Em relação à doença alcoólica do fígado, qual a afirmativa é verdadeira? 
 
(A) A doença alcoólica do fígado somente acontece se o paciente bebe diariamente. 
(B) A quantidade de álcool necessária para causar doença alcoólica do fígado no homem é de acima de 40 g/dia de álcool 

puro. 
(C) A quantidade de álcool necessária para causar doença alcoólica do fígado na mulher é de acima de 30 g/dia de álcool 

puro. 
(D) A cirrose alcoólica pode ocorrer somente após 20 anos de ingestão alcoólica. 
 

07 
Mulher de 60 anos está evoluindo há cerca de 3 semanas com quadro de melena e queda de hemoglobina, com necessidade 
de repetidas transfusões sanguíneas. É hipertensa, diabética insulino-dependente e apresenta insuficiência renal crônica 
dialítica. Durante a internação, foi realizada endoscopia digestiva alta 2x, colonoscopia 2x e exames de tomografia de abdome 
sem esclarecimento diagnóstico. Exame clínico: PA 100x60 mmHg; FC 92 bpm; FR 20 incursões/minuto; extremidades frias; 
toque retal com presença de melena e sangue vivo. 
Qual dos exames abaixo está recomendado? 
 
(A) Cápsula endoscópica. 
(B) Cintilografia por hemácias marcadas. 
(C) Arteriografia. 
(D) Enteroscopia por balão. 
 

08  
O tratamento da pancreatite crônica é baseado em: 
 
(A) reposição de enzimas pancreáticas, analgesia e vigilância para risco de insuficiência endócrina. 
(B) jejum, hidratação e analgesia. 
(C) cessação do etilismo, dieta hipogordurosa e reposição vitamínica. 
(D) reposição de oligoelementos, reposição de enzimas pancreáticas e dieta hipoproteica. 
 

09 
Em relação à doença de Wilson (degeneração hepatolenticular), está correto afirmar: 
 
(A) A forma hepática é mais comumente encontrada em adultos e a forma neurológica em crianças. 
(B) A presença de anel de Kayser-Fleischer está frequentemente associada a quadros neurológicos mais graves. 
(C) Adolescentes do sexo feminino são mais susceptíveis a apresentarem as formas de insuficiência hepática aguda grave (hepatite 

fulminante). 
(D) Deve-se iniciar o tratamento da doença de Wilson o mais rápido possível, com doses plenas de D-penicilamina a despeito da forma 

clínica de apresentação. 
 

10 
Paciente de 65 anos, sexo masculino, pardo, chega ao PS com queixa de emagrecimento progressivo, edema de mmii e distenção 
abdominal. Aos exames laboratoriais apresenta importante elevação de transaminases, discreta anemia com plaquetopenia importante. 
Sorologia de Hepatite C veio reagente. Durante internação, realiza exame de elastografia com resultado de 15,5 KPa. Pensando nos 
métodos não invasivos de avaliação de fibrose hepática2, qual alternativa abaixo é a correta em relação ao paciente considerando APRI, 
FIB4 E Elastografia hepática? 
 
(A) 2,5 ; 1,35; 15,5. 
(B) 0,9; 1,27; 15,5. 
(C) 2,7; 3,25; 15,5. 
(D) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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11 
A colangite esclerosante primária tem como característica: 
 
(A) Ser mais frequentemente diagnosticada em homens na proporção de 9 homens para 1 mulher (9:1). 
(B) Ter como complicações o colangiocarcinoma e o hepatocarcinoma em frequência praticamente idênticas. 
(C) Ter comprometimento mais característico dos ductos biliares de pequeno calibre (colangite esclerosante de pequenos 

ductos). 
(D) Não responder a tratamento com corticoide e com imunossupressor. 
 

12 
Dentre os testes disponíveis para o diagnóstico de intolerância a lactose, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O teste de tolerância oral à lactose é considerado atualmente o padrão-ouro e baseia-se no aumento da glicemia após a 

ingesta de 50 g de lactose. Caso a lactose seja digerida e, portanto, absorvida, espera-se um aumento da glicemia sérica 
maior que 30 mg/dL. 

(B) O teste respiratório de hidrogênio exalado pode apresentar resultado falso negativo em pacientes com trânsito intestinal 
acelerado ou naqueles que apresentem supercrescimento bacteriano intestinal. 

(C) A pesquisa do polimorfismo LCT-13910 C/T do gene MCM6 pode ser negativa nos casos de má absorção secundária da 
lactose. 

(D) O genótipo TT apresenta associação bem estabelecida com a não persistência da lactase, sendo vinculado com a 
predisposição para intolerância à lactose. 

 

13 
Paciente do sexo feminino, oriental, 36 anos, assintomática, realiza exames de pré-natal e descobre ser portadora do AgHBs. 
Qual a orientação em relação à amamentação da criança? 
 
(A) Deve ser contraindicada independentemente da carga viral materna. 
(B) Não deve ser encorajada se a mãe apresentar carga viral elevada. 
(C) Pode ser liberada somente se a mães for AgHBe negativo com carga viral baixa. 
(D) Deve ser liberada somente se a criança rebeber vacina e imunoglobulina ao nascer. 
 

14 
A paciente da questão 13 deve receber tratamento antiviral? 
 
 
(A) Se for uma infecção assintomática sem atividade de enzimas hepáticas, apenas tem indicação de tratamento se a carga 

viral for elevada. 
(B) Se houver atividade com lesão hepática ou risco familiar importante para carcinoma hepatocelular (HCC), a paciente deve 

ser tratada.  
(C) Todo portador do vírus B deve ser rastreado com ultrassom para HCC e deve receber tratamento. 
(D) Tratar apenas se o AgHBe for positivo com carga viral alta. 
 

15 
 

Paciente do sexo feminino, 52 anos, assintomática, realiza colonoscopia para rastreio de câncer de cólon. A colonoscopia 
mostra lesão polipoide de 1,6 cm em cólon transverso. Foi realizada mucosectomia e o exame anatomopatológico revela 
tratar-se de um pólipo serrilhado. 
Quando a colonoscopia deverá ser repetida? 
 
(A) Em 3 anos. 
(B) Anualmente. 
(C) Em 5 anos. 
(D) Em 10 anos. 
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16 
Paciente portador de Hepatite C há 25 anos com biópsia atual evidenciando F3A3 na classificação Metavir. Fez primeiro 
tratamento com Peguinterferon+ Ribavirina sem sucesso, atualmente tratando com Antivirais de Ação Direta (DAA). Assinale 
a alternativa que corresponde aos resultados, respectivamente, dos exames não invasivos de avaliação de fibrose hepática 
FIbroscan®, APRI e FIB4 correspondente à biópsia.  
 
(A) 8,0KPa; 0,6; 1,40. 
(B) 13,4 KPa ; 1,7 ; 3,25. 
(C) 22,0KPa, 2,5; 4,56. 
(D) nenhuma das alternativas anteriores. 
 

17 
Assinale a alternativa que corresponde às condições clínicas dos pacientes para os quais é recomendada antibioticoprofilaxia 
para procedimentos endoscópicos? 
  
(A) prótese articular ou sangramento agudo do tratogastrointestinal em cirróticos.  
(B) lesão cística do pâncreas com comunicação com o ducto pancreático ou condições cardíacas.  
(C) condições cardíacas ou prótese articular.  
(D) sangramento agudo do trato gastrointestinal em cirróticos ou lesão cística do pâncreas com comunicação com o ducto 

pancreático. 
 

18 
Paciente do sexo feminino, 50 anos, assintomática, realiza colonoscopia para rastreio de câncer de cólon. A colonoscopia 
mostra lesão polipoide de 1,2 cm em cólon transverso. Foi realizado polipectomia e o exame anatomopatológico revela 
tratar-se de um pólipo hiperplásico. 
Quando a colonoscopia deverá ser repetida? 
 
(A) Em 3 anos. 
(B) Anualmente. 
(C) Em 5 anos. 
(D) Em 10 anos. 
 

19 
Quanto à relação entre os sintomas dispépticos e o pâncreas em pacientes idosos, assinale a alternativa correta. 
  
(A) Não há relação alguma entre os sintomas dispépticos e a função pancreática.  
(B) Quando apresentam sintomas, deve-se sempre suspeitar de polifarmácia e não há correlação com a função pancreática.  
(C) Quando apresentam sintomas dispépticos, os pacientes idosos podem se beneficiar do uso de pancreatina devido ao 

envelhecimento pancreático.  
(D) Os pacientes idosos podem apresentar envelhecimento da função pancreática, o que está correlacionado ao diabetes e 

não aos sintomas dispépticos. 
 

20 
A colite isquêmica tem distribuição segmentar e os locais com maior frequência de acometimento são: 
 
(A) ângulo hepático e cólon ascendente. 
(B) ângulo esplênico e cólon descendente. 
(C) ângulo hepático e ângulo esplênico. 
(D) sigmoide e reto. 
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21 
Sobre o rastreamento e o diagnóstico de carcinoma hepatocelular na NAFLD (Nonalcoholic Fatty Liver Disease), assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Portadores de cirrose hepática devem realizar ultrassom de abdome superior anualmente para o rastreamento. 
(B) Ainda não existem evidências consistentes do benefício do rastreamento rotineiro em portadores de NAFLD sem cirrose 

hepática. 
(C) Não é possível a confirmação diagnóstica apenas com achados radiológicos característicos. 
(D) É obrigatória a realização de biópsia hepática para a confirmação do diagnóstico. 
 

22 
Em relação à gastrite linfocítica, é correto afirmar: 
 
(A) existe associação com atrofia de alto grau das vilosidades duodenais. 
(B) seu diagnóstico pode ser feito quando encontrado na biópsia gástrica 5 linfócitos/100 células epiteliais. 
(C) somente se deve suspeitar quando o paciente apresenta intolerância alimentar. 
(D) quando diagnosticada, o paciente deve ser encaminhado ao hematologista. 
 

23 
Em relação a halitose é correto afirmar: 
 
(A) o ambiente propício para geração de halitose na cavidade oral ocorre em pH ácido. 
(B) a gastrite crônica é uma das principais causas de halitose. 
(C) os compostos sulfurados voláteis são gerados pelo metabolismo das bactérias aeróbicas. 
(D) a xerostomia favorece a instalação da saburra lingual, sendo causa de halitose. 
 

24 
Em relação ao prognóstico da doença diverticular dos cólons após tratamento medicamentoso de episódio agudo de 
diverticulite, é correto afirmar: 
 
(A) tem prognóstico geralmente ruim. 
(B) o primeiro episódio é resolvido em cerca de 30% dos casos. 
(C) cerca de 30% dos pacientes apresentam episódio de recorrência da diverticulite. 
(D) o episódio recorrente ocorre em quase 100% dos casos em até 5 anos. 
 

25 
Em relação à hemorragia digestiva baixa (HDB), é correto afirmar: 
 
(A) a moléstia diverticular dos cólons é a principal causa de sangramento em adultos jovens. 
(B) na maioria das vezes a HDB é resolvida de forma espontânea. 
(C) são considerados fatores preditivos de evolução desfavorável: idade > 60 anos e Hb <12 g/dL. 
(D) a colonoscopia deve ser realizada nas primeiras 6 horas sem necessidade de preparo do cólon. 
 

26 
Em relação ao Helicobacter pylori, é correto afirmar: 
  
(A) não é causa de gastrite crônica. 
(B) recomenda-se a erradicação da infecção pelo H. pylori previamente ao início do tratamento com anti-inflamatórios. 
(C) o uso de bloqueador de bomba de próton diminui a positividade do teste de urease para a pesquisa do H. pylori e deve 

ser suspenso 4 semanas antes do exame de endoscopia. 
(D) o uso de antibióticos deve ser interrompido 1 semana antes da realização de pesquisa de H. pylori durante a endoscopia. 
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27 
Em relação à hemorragia digestiva alta (HDA) em adultos, é correto afirmar: 
 
(A) a doença péptica é a principal causa de HDA não varicosa. 
(B) considera-se hemorragia do trato gastrointestinal alto quando o sangramento está localizado entre a papila duodenal e 

a válvula íleo-cecal. 
(C) a suspensão do uso de antiagregantes plaquetários deve ser sempre realizada antes de procedimento endoscópico. 
(D) o uso de anticoagulantes não deve ser interrompido. 
 

28 
Sobre a Bx hepática na esteatohepatite (NASH – Non-Alcoholic Steatohepatitis), é correto afirmar: 
 
(A) o diagnóstico de NASH pode ser estabelecido através de métodos não invasivos como ultrassom e elastografia. 
(B) está indicada em todos os pacientes que têm esteatose hepática mesmo quando escores e elastografia forem capazes de 

excluir fibrose hepática significativa. 
(C) os três achados histológicos que confirmam a presença de NASH são esteatose hepática (> 5%), balonização hepatocitária 

e fibrose. 
(D) não é necessária biópsia para introdução de tratamento farmacológico específico como vitamina E e pioglitazona. 
 

29 
Mulher de 26 anos apresenta história de 6 meses de diarreia líquida, com vários episódios por dia, acompanhada de dor 
abdominal em FID. As fezes são líquidas com presença de sangue vivo. Nega restos alimentares. Durante o período, evacuava 
de 6 a 7 vezes por dia.  Acredita ter perdido peso, pois suas roupas estão mais largas, porém não pesou na balança. Nega 
outros sintomas. Nega úlceras orais, alterações perianais ou artralgias/artrites. Refere ser portadora de tireoidite de 
hashimoto, em reposição de levotiroxina 100 mg/dia. 
No exame clínico, apresenta-se descorada 2+/4+, hidratada, IMC 20,4. Abdome doloroso à palpação de FID e flanco direito. 
Membros inferiores sem edemas 
 Assinale a alternativa que cita duas hipóteses diagnósticas plausíveis para o caso clínico em questão. 
 
(A) Amebíase intestinal e estrongiloidíase. 
(B) Doença celíaca e estrongiloidíase. 
(C) Retocolite ulcerativa e Doença De Crohn. 
(D) Divertuculite e amebíase intestinal. 
 

30 
Em relação aos pólipos intestinais, é correto afirmar: 
 
(A) o pólipo serrilhado é considerado um pólipo avançado e de maior risco de desenvolvimento de câncer e por isso a 

colonoscopia deverá ser repetida em 3 anos. 
(B) se o pólipo for hiperplásico, com < 5 pólipos na colonoscopia e todos menores que 1cm, a colonoscopia deverá ser 

repetida em 3 anos.  
(C) se o pólipo for adenomatoso, com displasia de baixo grau, com < 5 pólipos e todos menores que 1cm, a colonoscopia 

deverá ser repetida em 10 anos. 
(D) se o pólipo for adenomatoso com displasia de alto grau ou com componente viloso,  a colonoscopia deverá ser repetida 

anualmente. 
 

31 
Homem de 19 anos, com história de diarreia com sangue, cerca de 3-4 x ao dia, associada a emagrecimento e dor abdominal 
há 9 meses. Há 2 meses, após exame de colonoscopia que mostrava pancolite ulcerativa, foi iniciado tratamento com 
mesalazina 3g/dia. Evoluiu sem melhora, mas com piora significativa há 2 semanas com aumento da dor abdominal, do 
número de evacuações para 12 x ao dia, com sangue e presença de coágulos, além de baixa aceitação da dieta. Há 1 dia com 
queixa de fraqueza, mal estar geral e lipotimia, motivos pelos quais o paciente procurou o pronto atendimento. 
Assinale a alternativa que corresponde aos principais cuidados que devem ser tomados nos três primeiros dias. 
 
(A) Reposição hidro-eletrolítica, expansão com solução salina e checar K e Mg. 
(B) Dieta enteral e apenas introduzir nutrição parenteral na impossibilidade do uso do TGI. 
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(C) Transfusão sanguínea apenas se paciente sintomático ou Hb < 10,0. 
(D) Exame de imagem – dar preferência pelo RX de abdome e deixar de realizar a TC de abdome mesmo com suspeita de 

perfuração. 
 
 

32 
Paciente masculino, 50 anos, tabagista de 1 maço de cigarro ao dia por 20 anos, ex-etilista, IMC 30 kg/m2, com queixa de dor 
epigástrica com irradiação retroesternal, regurgitação, com piora pós-prandial, cerca de 4 vezes por semana há 6 meses. Faz 
uso de anti-ácidos e de famotidina irregularmente com melhora parcial. Nega perda de peso ou outros sintomas associados. 
Faz uso de anlodipina para tratamento de hipertensão arterial sistêmica e faz uso frequente de anti-inflamatórios por 
cefaleia. Foi submetido à endoscopia digestiva alta que veio normal, a pesquisa de Helicobacter pylori realizada pelo 
endoscopista foi positiva. 
Qual a principal hipótese diagnóstica do paciente?  
 
(A) Úlcera gástrica por uso de anti-inflamatórios. 
(B) Doença do refluxo gastroesofágico. 
(C) Esofagite eosinofílica. 
(D) Neoplasia gástrica. 
 

33 
Paciente feminino, 30 anos, com história de síndrome do intestino irritável, está interessada numa opção não farmacológica 
para controlar sua diarreia e seus sintomas de distensão abdominal (bloating). Seu gastroenterologista sugeriu uma dieta 
com baixo FODMAPS (Fermentable oligo-di-monosaccharides and polyols – oligossacarídeos, dissacarídeos, monossacarídeos 
e poliois fermentáveis).  
Qual dos seguintes alimentos possuem baixo FODMAPS?  
 
(A) Arroz. 
(B) Feijão. 
(C) Repolho. 
(D) Maça. 

 

34 
Qual das seguintes substâncias ou situações levam ao maior relaxamento do esfíncter de Oddi? 
 
(A) Nutrição Parenteral. 
(B) Jejum prolongado. 
(C) Colecistocinina. 
(D) Peptídeo intestinal vasoativo. 
 

35 
Qual das seguintes características está associada a risco maior de cálculos em vesícula biliar? 
 
(A) Perda gradual de peso. 
(B) Retocolite ulcerativa. 
(C) Altos níveis séricos de HDL-colesterol. 
(D) Nutrição parenteral total. 
 
 

36 
Paciente do sexo feminino, 40 anos de idade, com história de Síndrome do Intestino Curto chega no seu consultório com 
quadro de erupções vermelhas escamosas no rosto, mãos e virilha, além de alopecia progressiva. Qual a etiologia provável? 
 
(A) Deficiência de Zinco. 
(B) Deficiência de cobre. 
(C) Deficiência de Vitamina B12. 
(D) Deficiência de Vitamina E. 
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37 
Você tem na enfermaria de Gastroenterologia três pacientes: um com diagnóstico de síndrome de Zollinger-Ellison, outro 
com pancreatite crônica e outro com doença celíaca. Em comum eles podem apresentar: 
 
(A) alcalinização duodenal. 
(B) deficiência de vitamina B12. 
(C) excesso de secretina. 
(D) hipersecreção de colecistocinina. 
 

38 
Sobre a musculatura longitudinal do esôfago, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Relaxa involuntariamente durante a peristalse. 
(B) Contrai voluntariamente durante a peristalse. 
(C) Contrai involuntariamente durante a peristalse. 
(D) Não está envolvida na peristalse. 
 

39 
Mulher de 65 anos tem anemia crônica e episódios recorrentes de melena, sem instabilidade hemodinâmica e com suspeita 
de hemorragia digestiva média (HDM). A hemorragia digestiva média é definida como foco hemorrágico que: 
 
(A) localiza-se distal à papila maior duodenal e à válvula ileocecal. 
(B) apresenta hipotensão postural e não é um choque hipovolêmico persistente. 
(C) é diretamente relacionada à hipertensão portal segmentar. 
(D) apresenta foco hemorrágico em território irrigado pela artéria mesentérica inferior.   
 

40 
Qual músculo é o maior responsável pela pressão basal do esfíncter anal? 
 
(A) Esfíncter externo do ânus. 
(B) Esfíncter interno do ânus. 
(C) Músculo elevador do ânus. 
(D) Músculo pubococcígeo. 
 



 

 

 




