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Questão 23:  
- Indeferido 
- No tratamento da pneumonia comunitária o que pode reduzir a mortalidade é a 
introdução da terapia empírica no intervalo de tempo de quatro horas desde o diagnóstico. 
Não há relação com o antibiótico escolhido, sua via de administração e nem o tempo de 
tratamento. 
- De acordo com a referência bibliográfica para a prova: Cecil Medicina – 23ª edição – 
Capítulo 97 – Página 786. 
 
 
Questão 24: 
- Indeferido. 
- Náuseas, vômitos, comprometimento da visão e tonturas são comuns na encefalopatia 
hipertensiva. Mas, a cefaléia é a manifestação mais freqüente. 
- De acordo com a referência bibliográfica para a prova: Cecil Medicina – 23ª edição – 
Capítulo 432 – Página 3151. 
 
 
Questão 26: 
- Indeferido. 
- Existem vários Kits disponíveis no mercado que podem diferenciar a E. hystolitica da E. 
díspar. A reação em cadeia da polimerase pode distinguir entre as duas espécies, 
baseando-se nos seus respectivos DNA. E a presença da E. díspar não patogênica no 
cólon não requer tratamento antimicrobiano. 
- De acordo com a referência bibliográfica para a prova: Cecil Medicina – 23ª edição – 
Capítulo 373 – Páginas 2780/2781. 
 

 
Questão 28: 
- Indeferido. 
- A sufusão conjuntival é um sinal patognomônico da leptospirose, visto em cerca de 30% 
dos pacientes, a qual se desenvolve no fim da fase inicial da doença. 
- De acordo com a referência bibliográfica para a prova: Cecil Medicina – 23ª edição – 
Capítulo 344 – Página 2649. 
 
 
Questão 40: 
- Indeferido. 
- O risco de câncer de mama e de câncer de endométrio está elevado nas mulheres 
obesas. Acredita-se que isso possa ser devido ao aumento dos níveis de estrogênio 
associado à obesidade nas mulheres pós-menopausa. 
- De acordo com a referência bibliográfica para a prova: Cecil Medicina – 23ª edição – 
Capítulo 239 – Página 1895. 



 
 
 
 
 
 


