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LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE COMEÇAR A PROVA 

 

1) Você está recebendo do fiscal, além deste caderno contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, 

uma folha-resposta destinado às respostas objetivas da prova; 

2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles 

constantes do cartão resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala; 

3) O tempo de duração da prova é de 02:30h (duas horas e trinta minutos) ininterruptas. Só será 

permitido ao candidato entregar sua prova após 01 (uma) hora após o início da mesma; 

4) O candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta e entregar ao Fiscal junto com 

seu caderno de questões ao término da prova; 

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão-resposta ou o fizer fora do local 

indicado, bem como aquele que assinar em desconformidade com a assinatura constante do 

documento oficial de identificação; 

6) Tenha cuidado com seu cartão-resposta, pois este é personalizado e não será substituído em 

hipótese alguma; 

7) No cartão-resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, não sendo considerados 

traços e x.  

8) Para cada uma das questões são apresentadas quatro opções e somente uma responde 

adequadamente ao quesito proposto. A marcação em mais de uma alternativa ou marcações 

rasuradas anulam a questão do candidato; 

9) As provas objetivas e os gabaritos serão divulgados de acordo com o cronograma constante do 

edital, no site eletrônico da organizadora; 

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações, 

a não ser o gabarito em papel cedido pelo fiscal de sala. 

11) ASSINALE NO LOCAL APROPRIADO DO CARTÃO DE RESPOSTA O TIPO DE PROVA (I 

OU II) QUE VOCÊ RECEBEU PARA FAZER. 

 

Li as instruções acima. 

 

Belo Horizonte, 09 de dezembro de 2018.  

 

 

 

Assinatura do Candidato 
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QUESTAO 01 
 
Um paciente de 21 anos é admitido na sala de emergência sonolento e visivelmente desidratado. 
Segundo familiares, paciente apresenta diarreia e febre nos últimos 5 dias. Não há relato de 
comorbidades ou uso de medicações contínuas. Ao exame físico: REG, sonolento, Glasgow 11 
(o3v3m5), desidratado IV+/IV+, pele fria. Taquicárdico, ausculta cardíaca em sopros. FC: 138 
bpm e PA: 70 × 40 mmHg. Ausculta pulmonar sem achados. Taquipneico, FR: 27 ipm e 
Saturação de 98% em ar ambiente. Abdome plano, normotenso, ruídos hiperativos e sem dor a 
palpação. Exames laboratoriais: hemograma com leucocitose, neutrofilia, desvio a esquerda e 
presença de granulações tóxicas. Contagem de plaquetas e coagulograma normais. Cr 2,8mg/dL 
e U 95 mg/dL. Na+ 148 mEq/L, K+ 3,0 mEq/L. Cl 120 mEq/L (VR 90-110 mEq/L). Albumina 
4g/dL. Lactato 18 mg/dL (VR 18 mg/dL). Gasometria arterial: pH 7,0; HCO₃- 5 mEq/L; pCO2 28 
mmHg. 
Neste caso é CORRETO afirmar que: 
 
a) Há critérios para sepse segundo os critérios de Sepse 3. Deve-se realizar expansão volêmica 
com cristaloides balanceados, coleta de culturas e antibioticoterapia precoce. 
b) Há critérios para choque séptico segundo os critérios de Sepse 3. Deve-se realizar expansão 
volêmica com coloides sintéticos, coleta de culturas e antibioticoterapia precoce. 
c) Há critérios para choque séptico segundo os critérios de Sepse 3. Deve-se realizar 
noradrenalina em acesso venoso periférico, coleta de culturas e antibioticoterapia precoce. 
d) Não há critérios para sepse segundo os critérios de Sepse 3. Deve-se realizar expansão 
volêmica com cristaloides balanceados, coleta de culturas e antibioticoterapia precoce. 
 
QUESTAO 02 
 
É característica da Doença Celíaca, EXCETO: 
 

a) Presença de anticorpos antiendomísio. 
b) Aumento dos linfócitos intraepiteliais 
c) Atrofia das vilosidades ao nível de íleo terminal 
d) Associação com dermatite herpertiforme. 

 
QUESTAO 03 
 
São características da Síndrome Metabólica: 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) Obesidade central (circunferência abdominal > 100 cm nos homens e > 80 cm nas 
mulheres), hipertrigliceridemia ("maior ou igual" 150 mg/dL), hiperglicemia ("maior ou 
igual" 100 mg/dL), hipertensão (PAS "maior ou igual" 130 mmHg ou PAD "maior ou igual" 
85 mm Hg) e HDL colesterol < 40. 

b) Obesidade central (circunferência abdominal >100 cm nos homens e >80 cm nas 
mulheres), hipertrigliceridemia ("maior ou igual" 100 mg/dL), hiperglicemia ("maior ou 
igual" 100 mg/dL), hipertensão (PAS "maior ou igual" 130 mmHg ou PAD "maior ou igual" 
85 mmHg e HDL colesterol < 40. 

c) Obesidade central (circunferência abdominal > 102 cm nos homens e > 88 cm nas 
mulheres), hipertrigliceridemia ("maior ou igual" 150 mg/dL), hiperglicemia ("maior ou 
igual" 100 mg/dL), hipertensão (PAS "maior ou igual" 130 mmHg ou PAD "maior ou igual" 
75 mmHg) e HDL colesterol < 30. 

d) Obesidade central (circunferência abdominal >102 cm nos homens e > 88 cm nas 
mulheres), hipertrigliceridemia ("maior ou igual" 150 mg/dL), hiperglicemia ("maior ou 
igual" 100 mg/dL), hipertensão (PAS "maior ou igual" 130 mmHg ou PAD "maior ou igual" 
85 mmHg) e HDL colesterol < 40. 
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QUESTAO 04 
 
Um paciente de 70 anos, renal crônico em tratamento conservador (última creatinina = 4,8 mg/dl) 
foi submetido à cirurgia de urgência devido à diverticulite perfurada. No segundo dia de pós-
operatório, desenvolveu oligúria e queixas de fraqueza muscular, embora estivesse com níveis 
pressóricos estáveis e sem sinais de níveis de infecção. Exames laboratoriais mostraram 
creatinina = 6,7 mg/dl e potássio 7,5 mEq/l, ECG mostrava ondas T simétricas e apiculadas, com 
intervalo QRS discretamente alargado. Foram administrados, de imediato, gluconato de cálcio e 
solução de glicose e insulina. Marque a alternativa CORRETA para a próxima indicação de 
tratamento subsequente. 
 

a) Hemodiálise 
b) Resinas de troca iônica 
c) Bicarbonato de sódio 
d) Furosemida 

 
QUESTAO 05 
 
Homem de 56 anos de idade apresenta há 3 dias dor de forte intensidade em joelho direito, 
associado a aumento de volume e calor local. Refere que a dor teve início súbito, à noite, 
enquanto dormia. Nega antecedente de trauma. Nega febre. No último ano, apresentou duas 
crises de dor articular localizadas na primeira articulação metatarsofalangiana esquerda, com 
duração de uma semana. Nesses dois episódios, os sintomas eram menos intensos e foram 
controlados com paracetamol. Nega qualquer queixa articular entre as crises. É diabético em uso 
de insulina e metformina. Teve angioedema prévio associado ao uso de diclofenaco. 
Caso a principal hipótese diagnóstica seja confirmada, assinale a alternativa que apresenta o 
tratamento por via oral adequado, respectivamente, para o quadro agudo e em longo prazo: 
 

a) Tratamento agudo: Prednisona; Tratamento em longo prazo: Metotrexate. 
b) Tratamento agudo: Colchicina; Tratamento em longo prazo: Alopurinol 
c) Tratamento agudo: Naproxeno; Tratamento em longo prazo: Alopurinol. 
d) Tratamento agudo: Cloroquina; Tratamento em longo prazo: Metotrexate. 

 
QUESTAO 06 
 
Os Aneurismas da Aorta Abdominal (AAA) são de importância especial por se tratar daqueles 
mais frequentes na prática clínica. Na maioria das vezes são assintomáticos e detectados em 
exames de rotina ou de forma ocasional. Qual o principal fator de risco para a ruptura do AAA: 
 
a) Extensão 
b) Localização. 
c) Presença de Trombo. 
d) Diâmetro. 
 
 
QUESTAO 07 
 
A tríade clássica da Síndrome de Lise tumoral é composta por: 
 

a) Hiperpotassemia, hiperfosfatemia e hipercalcemia. 
b) Hiperpotassemia, hipofosfatemia e hiperuricemia. 
c) Hiperpotassemia, hiperfosfatemia e hiperuricemia. 
d) Hiperglicemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. 
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QUESTAO 08 
 
Assinale a droga de escolha para tratamento da Hipertermia Maligna: 

a) Soro fisiológico. 
b) Adrenalina. 
c) Dantrolene sódico. 
d) Amiodarona. 

 
QUESTAO 09 
Paciente do sexo feminino, 72 anos, apresenta queixas de dor torácica e dispneia aos esforços. 
Relata que ocasionalmente esses sintomas são acompanhados por síncope. Ao exame físico, é 
observada a presença de um sopro sistólico mais intenso em segundo espaço intercostal à 
direita. A medida de pressão arterial é 110 x 70 mmHg e a frequência cardíaca é de 90 bpm. 
Diante o caso clinico descrito, o diagnóstico mais provável é: 
Assinale a resposta CORRETA. 

a) Insuficiência aórtica. 
b) Estenose aórtica. 
c) Estenose mitral. 
d) Insuficiência mitral. 

 
QUESTAO 10 
Paciente apresenta pancitopenia secundária e mielotoxicidade por quimioterapia. 
Assinale alternativa CORRETA em relação à indicação de transfusão de plaquetas nesse 
paciente: 

a) Deve-se realizar transfusão se a plaquetometria for menor que 10.000/mm³,  por causa 
do risco de sangramento grave e espontâneo 

b) Deve-se realizar transfusão se a plaquetometria for menor que 50.000/mm³, por causa do 
risco de sangramento grave e espontâneo. 

c) Deve-se realizar transfusão, independentemente da contagem de plaquetas. 
d) Deve-se realizar transfusão se a plaquetometria for menor que 10.000/mm³, apenas na 

necessidade de procedimentos invasivos. 
 
QUESTAO 11 
 
A nutrição em cirurgia está diretamente correlacionada ao desfecho do sucesso operatório e à 
mortalidade. 
Sobre este tema, é CORRETO afirmar: 
 

a) Paciente desnutrido apresenta exacerbação e aumento no processo cicatricial e 
morbimortalidade pós-operatória. 

b) De maneira geral, as necessidades calóricas de indivíduos adultos, em sua maioria, se 
situam entre 250 e 300 Kcal/kg/dia. 

c) O paciente desnutrido apresenta diminuição da suscetibilidade a processos infecciosos. 
d) A nutrição parenteral pode apresentar complicações como: pneumotórax, esteatose 

hepática e hiponatremia. 
 
QUESTAO 12 
 
Paciente de 18 anos de idade foi admitida no pronto-socorro municipal com quadro de fraqueza 
corporal, sonolência, redução do apetite, aparecimento de lesões de caráter eritematoso na face 
e que pioram com a exposição solar, alopecia, além de dores articulares. Foi feita a suspeita 
diagnóstica de lúpus eritematoso sistêmico, sendo iniciada a investigação de exames 
subsidiários para confirmação diagnóstica. Como a paciente referiu alteração no aspecto da sua 
urina, foi realizado sedimento urinário e proteinúria de 24 horas, que mostraram, 
respectivamente, a presença de cilindros hialinos, além de proteinúria de 3 gramas em 24 horas. 
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Pensando-se em glomerulonefrite lúpica, assinale a alternativa que representa qual seria o 
tratamento farmacológico inicial e qual seria o tipo de lesão glomerular que apresentaria 
resposta terapêutica satisfatória. 
 

a) Ciclofosfamida, lesões mínimas 
b) Corticoterapia, glomérulonefrite membranosa 
c) Ciclofosfamida, glomerulonefrite membranosa 
d) Corticoterapia, glomerulonefrite esclerosante difusa 

 
QUESTAO 13 
 
Fazem parte do escore de SOFA (Sequencial Organ Failure Assessment), EXCETO: 
 

a) O lactato sérico 
b) A contagem de plaquetas. 
c) As bilirrubinas. 
d) A escala de coma de Glasgow. 

 
QUESTAO 14 
 
São estratégias de ventilação mecânica protetora na Síndrome da Angustia Respiratória Aguda 
(SARA), EXCETO: 
 

a) O modo ventilatório controlado a volume 
b) A pressão de Platô abaixo de 30 cmH2O. 
c) Manter uma Fração Inspirada de O2 (FiO2) abaixo de 60% objetivando-se saturação 

maior que 90%. 
d) O volume corrente baixo (<6 ml/Kg de peso predito). 

 
QUESTAO 15 
 
Assinale a alternativa que contém uma CORRETA associação da artéria coronária com a 
respectiva parede (região) do ventrículo esquerdo habitualmente irrigada e com as respectivas 
derivações do ECG (eletrocardiograma) que mais provavelmente demonstrarão alterações por 
ocasião da sua oclusão: 
 

a) Artéria interventricular anterior (descendente anterior), parede ínfero-lateral, derivações 
D1, D2, D3, AVL e AVF. 

b) Artéria circunflexa, parede ântero-apical, derivações V1, V2, V3, V4, V5 e V6. 
c) Artéria coronária direita, parede ínfero-dorsal, derivações D2, D3 e AVF. 
d) Artéria coronária direita, parede ínfero-látero-dorsal, derivações D1, AVL, V1, V2, V3, V4, 

V5 e V6. 
 
QUESTAO 16 
 
Paciente do sexo feminino e 52 anos de idade vai ao serviço de emergência com quadro de dor 
abdominal tipo cólica de moderada intensidade, náuseas e vômitos. Relata que há 
aproximadamente 60 dias está apresentando quadro de astenia e emagrecimento. Referiu 
também palpitações, rubor facial e episódios de diarreia aquosa e explosiva após o consumo de 
alimentos (por exemplo: queijos, chocolates). Diante do caso clinico descrito, a principal hipótese 
diagnostica é: 
 

a) Retocolite ulcerativa. 
b) Síndrome do intestino irritável. 
c) Doença de Crohn 
d) Tumor carcinoide. 
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QUESTAO 17 
 
A fim de reduzir-se a transmissão do HIV, uma estratégia adotada pelo Ministério da Saúde é a 
"Prevenção Combinada do HIV". Esta estratégia inclui a PrEP (Profilaxia Pré-Exposição de Risco 
à Infecção pelo HIV), que consiste no uso de antirretrovirais para reduzir o risco de adquirir a 
infecção pelo HIV. A respeito da PrEP, é correto afirmar, EXCETO: 
 

a) A estratégia PrEP, já adotada em outros países, se mostrou eficaz e segura em pessoas 
com risco aumentado de adquirir a infecção pelo HIV. 

b) No Brasil, os segmentos populacionais prioritários para PrEP são: gays e outros homens 
que fazem sexo com homens, pessoas trans, profissionais do sexo, usuários de drogas 
como crack e parceiras sorodiscordantes. 

c) O esquema antirretroviral recomendado para PrEP é a combinação de tenofovir e 
entricitabina em dose fixa combinada de comprimido por dia. 

d) A eficácia da PrEP está relacionada com o entendimento do método e adesão e é 
necessário acompanhamento médico regular. Não previne outras IST ou hepatites virais, 
portanto, não dispensa a indicação de uso de preservativo. 

 
QUESTAO 18 
Paciente masculino, 70 anos, tabagista, foi admitido na UTI devido a quadro de choque séptico 
de origem pulmonar e mantido em ventilação mecânica. Observa-se oligúria há 6 horas. Exames 
de laboratório: lactato arterial 3,2mg/dl, ureia = 135mg/dL, creatinina = 2,15mg/dL (dia anterior = 
1,1mg/dL) e K = 5,6mEq/L. Apresenta edema de membros inferiores +/4+; PA=100/50mmHg, 
FC=110bpm e mucosas desidratadas. Gasometria arterial demonstra pH=7,26 e 
HCO3=13,5mEq/L. 
Assinale a alternativa CORRETA quanto ao diagnóstico, valor esperado do sódio urinário e 
tratamento inicial desse paciente: 
 

a) Doença renal crônica - sódio urinário elevado - Iniciar imediatamente a infusão de 
furosemida EV para estimular diurese. 

b) Lesão renal aguda pré-renal - sódio urinário baixo - Aumentar o suporte volêmico e a 
infusão de solução cristaloide. 

c) Lesão renal aguda renal - sódio urinário elevado - Indicar imediatamente terapia de 
substituição renal (diálise). 

d) ) lesão renal aguda pré-renal - sódio urinário elevado - Iniciar imediatamente a infusão 
de furosemida EV para estimular diurese. 

 
QUESTAO 19 
Paciente, sexo masculino, 60 anos, etilista crônico, procura o Posto de Saúde de seu bairro 
devido a fraqueza e aumento importante do volume abdominal nos últimos 2 meses. Edema de 
membros inferiores e icterícia progressiva percebidos na última semana. O médico realizou o 
exame físico. Qual dos sinais abaixo pode ter sido encontrado e qual a explicação fisiopatológica 
CORRETA para tal achado: 
 
a) "Flapping" devido a encefalopatia hepática com redução da metabolização hepática de 

compostos nitrogenados absorvidos no intestino. 
b) Circulação colateral tipo porta com fluxo centrípeto devido a recanalização da veia umbilical. 
c) Ginecomastia e atrofia testicular devido a redução da metabolização da prolactina e 

testosterona pelo fígado. 
d) Telangiectasias em tronco e membros superiores devido a redução da produção de fatores 

de coagulação pelo fígado. 
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QUESTAO 20 
Em pacientes com Fibrilação Atrial intermitente, é correto afirmar, EXCETO: 
 

a) CHA2DS2- VASc pode ser útil na decisão de anti-coagulação, e      score > 2, sugere o 
início de anti-coagulação. 

b) Alguns guidelines sugerem que o Ácido Acetil Salicílico (AAS) como monoterapia não 
tem evidência suportada. 

c) No CHA2DS2- VASc, idade, sexo e histórico de sangramento prévio são determinantes 
sobre a definição sobre anti-coagulação. 

d) Para pacientes cuja anti-coagulação é considerada, escore como ATRIA, podem ser 
usados para determinar o risco de sangramento. 

 
QUESTAO 21 
 
Sobre Delirium e Confusão Mental Aguda é CORRETO afirmar: 
 

a) A ferramenta CAM-ICU (Confusion Assessment Method) baseia-se na redução do nível 
de consciência e na "inatenção" (desatenção) como os principais critérios para 
diagnóstico de delirium. 

b) O uso dos novos antipsicóticos atípicos, como a quetiapina, é indicado como profilaxia 
primária nos pacientes de alto risco. 

c) Todo paciente com delirium, seja hiper ou hipoativo, deve realizar coleta de exames 
laboratoriais com hemograma, bioquímica, eletrólitos, hepatograma e rastreio infeccioso. 

d) O delirium tremens de etiologia alcoólica se beneficia de estratégias como naltrexona, 
topiramato e dissulfiram. 

 
QUESTAO 22 
 
Mulher, 68 anos, fumante (20 cigarros/dia há 35 anos), hipertensa em uso irregular de 
amiodipina, apresenta dispnéia, ortopnéia e tosse há 3 horas. Exame físico: afebril, anictérico, 
cianótico (1+/4+), taquipnéico (40 irpm), FC=100 bpm, PA=170X110 mmHg, bulhas rítmicas, B2 
hiperfonética, B3 em região paraesternal esquerda baixa, sopro sistólico em ejeção (1+/4+) no 
foco aórtico, tiragem intercostal bilateral, sibilos, estertores crepitantes e subcrepitantes em  2/3 
dos campos pulmonares, fígado palpável a 2 cm da RCD. ECG = taquicardia sinusal com sinais 
de repolarização precoce. Radiografia de tórax (imagem abaixo, case courtesy of Dr Ian Bickle, 
Radiopaedia.org, rID: 26492). Os diagnósticos mais prováveis são: 
 

 
 
 

a) Insuficiência cardíaca Chagásica e miocardiopatia 
dilatada isquêmica 

b) Pneumonia viral e miocardite 
c) Insuficiência cardíaca e dissecção de aorta 
d) Edema agudo dos pulmões e cardiopatia 

associada à hipertensão arterial 
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QUESTAO 23 
 
Do ponto de vista fisiopatológico, assinale a alternativa que identifica a principal causa de 
hiponatremia em pacientes com insuficiência cardíaca: 
 

a) Uso de diuréticos com consequente espoliação das reservas de sódio corporal 
b) Secreção inapropriada de ADH 
c) Dieta hipossódica 
d) Estado de retenção de sódio associado à hipersecreção de vasopressina e retenção de 

água livre. 
 
QUESTAO 24 
 
Mulher, 25 anos, encaminhada com fratura de fêmur esquerdo e extensa lesão muscular após 
acidente automobilístico, sendo submetida à redução e imobilização. Dois dias após o acidente 
desenvolveu oligúria, edema e aumento progressivo nos níveis de creatinina plasmática 
(creatinina = 5,1 mg/dl). Os valores de creatinoquinase (CK) total estavam 200 vezes acima do 
valor limite de referência. O quadro descrito sugere que: 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) A paciente desenvolveu insuficiência renal aguda nefrotóxica por anestésicos e 
analgésicos 

b) O aumento da creatinina mais provavelmente pode ser devido à embolia gordurosa pós 
fratura 

c) A lesão muscular foi de tal intensidade que a creatinina aumentou em decorrência do 
excesso de metabolismo da creatina. 

d) Trata-se de insuficiência renal aguda secundária a hipovolemia e rabdomiólise 
 
QUESTAO 25 
 
Paciente com empiema pleural submetido à drenagem em selo d'água, mantém quadro febril 
com radiografia de tórax sem melhora em relação ao exame inicial. A ultrassonografia 
demonstrou presença de coleção multiloculada com septos grosseiros e conteúdo espesso. 
Diante do quadro descrito, a conduta mais apropriada para o caso é: 
 

a) Pleuroscopia e nova drenagem 
b) Nova drenagem pleural às cegas em selo d'água 
c) Observação clínica e radiológica seriada 
d) Toracotomia exploradora seguida de pleurodese 

 
QUESTAO 26 
 
Paciente com 25 anos, usuária de drogas é admitida ao hospital inconsciente. A gasometria 
arterial revela: pH= 7,25, PaCO2 70mmHg, PaO2 55mmHg, HCO3= 25mEq/I. O gradiente 
alvéolo-arterial de oxigênio, calculado em ar ambiente, é de 10mmHg. Após a administração de 
oxigênio a 100% a PaO2 sobe para 350mmHg. A hipoxemia arterial inicial era decorrente de: 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) Hipoventilação alveolar 
b) Bloqueio alvéolo-capilar por edema intersticial induzido por droga 
c) Baixa relação ventilação/perfusão por broncoespasmo 
d) Shunt pulmonar induzido por droga 
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QUESTAO 27 
 
Paciente com hematêmese e melena, antecedentes de alcoolismo social e transfusões 
sanguíneas após acidente automobilístico há mais de 20 anos. Exame físico: PA= 90X40 mmHg, 
FC= 140 bpm, com respiração ofegante e agitação psicomotora. 
A conduta imediata diante do quadro descrito é: 
 

a) Colher sorologias para hepatites B e C, e fazer reposição vigorosa com soluções 
cristaloides 

b) Passar balão pneumático gastroesofágico (Sengtaken-Blackemore) 
c) Colocar em leito monitorizado, e solicitar endoscopia digestiva alta de emergência 
d) Realizar lavagem gástrica com solução salina gelada 

 
QUESTAO 28 
 
Mulher, 80 anos, com dor abdominal e obstipação crônica, apresenta-se afebril, taquicárdica, 
abdome distendido com som timpânico à percussão, sem sinais de irritação peritoneal. A 
radiografia simples abdominal sugere a presença de volvo de sigmóide. 
A conduta a ser tomada é: 
 

a) Ressecção do sigmoide e colostomia transversa 
b) Enema baritado 
c) Administração de laxativos e limpeza com enemas 
d) Sigmoidoscopia descompressiva 

 
QUESTAO 29 
 
MAS.feminina,50 anos, portadora de colecistopatia crônica calculosa, foi admitida na UTI com 
dor abdominal epigástrica com irradiação para o dorso, vômitos e febre, taquicardia e hipotensão 
arterial. Os exames complementares indicavam um hematócrito de 45%, Hb de 15g/dL, 
contagem de leucócitos de 13.000/mm3, glicemia de 170 mg/dL, amilasemia de 1030 UI/L (VN 0 
a 130), TGO 200 UI/L (VN 0 a 35) e LDH de 300 UI/L (VN 0 a 240). 
Em relação ao caso apresentado é CORRETO afirmar: 
 

a) A paciente deverá apresentar boa evolução, tendo-se em conta os critérios de Ranson. 
b) A analgesia deve ser feita com morfina endovenosa. 
c) A expansão volêmica deve ser lenta e cuidadosa, uma vez que habitualmente estes 

pacientes apresentam importante depressão miocárdica. 
d) A nutrição enteral deve ser iniciada imediatamente para impedir a deterioração do estado 

nutricional e, também, para manter o trofismo das mucosas digestivas, evitando a 
translocação bacteriana. 

 
QUESTAO 30 
 
Em relação à Ventilação Mecânica não invasiva, assinale a alternativa abaixo que indica o seu 
uso com melhor eficiência. 
 

a) Pacientes com quadros de insuficiência respiratória associadas ao coma 
b) Pacientes com exacerbação aguda de DPOC 
c) Pacientes com incapacidade de proteção das vias aéreas 
d) Pacientes com síndromes coronarianas agudas associadas a instabilidade 

hemodinâmica 
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QUESTAO 31 
Analise as afirmativas em relação às queimaduras. 

I- Nas queimaduras de 2º grau há destruição de toda a epiderme e de parte variável da 
derme. 

II- Nas queimaduras de 3Iª grau há destruição de toda a derme, mas há preservação 
das glândulas sebáceas e sudoríparas. 

III- Nas queimaduras de 2º grau não é comum o aparecimento de discromia. 
IV- A lesão de vias aéreas não representa aumento na mortalidade, somente na 

morbidade. 
 
Marque a alternativa CORRETA: 

a) II e IV somente. 
b) III somente 
c) I e II somente 
d) I somente. 

 
QUESTAO 32 
 
Abaixo é apresentado um ECG de paciente com distúrbio do potássio. Assinale a alternativa com 
as medicações e a sequência correta para o adequado tratamento do distúrbio. 
 
 

 

a) Reposição endovenosa de KCl 19,1%, 20 mEq/hora 
b) Reposição com KCl xarope e diurético poupador de potássio. 
c) Gluconato de cálcio, bicarbonato de sódio, insulina com glicose, beta-agonista inalatório 

e hemodiálise. 
d) Resina de troca (poliestireno sulfonato de cálcio) e bicarbonato de sódio por sonda 

nasogástrica. 
 
QUESTAO 33 
 
Abaixo é apresentado um ECG de paciente com distúrbio do potássio. Assinale a alternativa com 
as medicações e a sequência correta para o adequado tratamento do distúrbio. 
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a) Gluconato de cálcio, bicarbonato de sódio, insulina com glicose, beta-agonista inalatório 
e hemodiálise. 

b) Reposição com KCl xarope e diurético poupador de potássio. 
c) Reposição endovenosa de KCl 19,1%, 20 mEq/hora 
d) Resina de troca (poliestireno sulfonato de cálcio) e bicarbonato de sódio por sonda 

nasogástrica. 
 
QUESTAO 34 
Após as manobras de reanimação de parada cardiorrespiratória, deve-se: 
 

a) Permitir temperaturas centrais mais elevadas, até 39,0oC, pelo aumento do metabolismo 
enzimático. 

b) Manter a pressão arterial média acima de 80 mmHg. 
c) Usar corticóides, preferencialmente a dexamentasona, nos casos de edema cerebral. 
d) Hiperventilar, mantendo-se o pCO2 entre 28 e 32 mmHg, durante as primeiras 24 horas 

pós PCR. 
 
QUESTAO 35 
Assinale a alternativa que representa a causa mais importante de hipotermia no pós-operatório 
imediato: 

a) Redistribuição de calor do compartimento central para o periférico. 
b) Baixa temperatura da sala de cirurgia 
c) Administração de grande quantidade de líquidos frios 
d) Administração de anestésicos inalatórios frios não umidificados 

 
QUESTAO 36 
 
P.A.R, sexo feminino, 32 anos, na 36a semana de gravidez chega ao hospital com quadro de 
mal-estar, cefaleia, náuseas, dor abdominal no quadrante superior direito e edema. Nega uso de 
bebidas alcoólicas, febre, calafrios ou fatores de risco para hepatite. Não estava em uso de 
medicação. Ao exame apresentava-se alerta, orientada, sem déficits focais. Pressão arterial de 
160/98 mmHg, frequência de pulso de 100 bpm, frequência respiratória de 20 ipm, temperatura 
de 37oC, escleras levemente ictéricas, ausculta pulmonar normal, abdome compatível com útero 
gravídico, ruídos hidroaéreos presentes, edema compressível 2+, difuso. BCF normal. Exames 
laboratoriais mostravam: hematócrito de 32%, com esquizócitos à hematoscopia, global de 
leucócitos de 8400 /mm3 com diferencial normal, Plaquetas 85 000 /mm3, TP 13s, PTT 41s, 
glicose e eletrólitos normais, creatinina 1,4 mg/dl, uréia 50 mg/dl. PFH: TGO 100 UI/L, TGP 95 
UI/L, bilirrubinas 3,2 mg/dl, LDH 820 UI/L. Urinálise mostrava proteínas +2. 
Diante do caso descrito, a causa mais provável é: 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) Púrpura trombocitopênica trombótica 
b) Coagulação intravascular disseminada 
c) Síndrome hemolítico-urêmica 
d) Síndrome HELLP 

 
QUESTAO 37 
 
Analise as afirmativas sobre as arritmias na vigência de insuficiência coronária. 
 

I- No bloqueio de terceiro grau ao nível dos ramos (QRS largo) deve-se colocar o 
marcapasso transcutâneo como ponte para o MP transvenoso, testando se há 
captura e se o paciente vai tolerar a estimulação. 

II- O bloqueio de segundo grau do tipo I é normalmente relacionado à descarga vagal 
durante o IAM e raramente necessita tratamento. 
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III- 0Os bloqueios de terceiro grau ao nível do nó AV (QRS normal) são, frequentemente, 
transitórios e têm um bom prognóstico. 

IV- O melhor tratamento para as extra-sístoles ventriculares é o tratamento de 
anormalidades subjacentes como: hipotensão, hipóxia, distúrbios hidroeletrolíticos e 
acidobásicos, dor e ansiedade. 

São afirmativas CORRETAS 
a) II e IV somente 
b) II, III e IV somente 
c) I, II e III somente 
d) I e III somente 

 
QUESTAO 38 
 
Os perfis hemodinâmicos que habitualmente mais se enquadram com os dados a seguir são, 
respectivamente: 

 Índice 
Cardíaco 

Pressão de artéria 
pulmonar 

Pressão de oclusão de 
artéria pulmonar 

Índice resistência 
vascular sistêmica 

1. ↓ N ↓ ↑ 

2. ↓ ↑ N N 

3. ↓ N ↑ ↑ 
 

a) 1-hipovolemia   2- tromboembolismo pulmonar           3- insuficiência ventricular esquerda 
b) 1- sepsis          2- insuficiência ventricular esquerda    3- hipovolemia 
c) 1- tromboembolismo pulmonar   2- tamponamento cardíaco       3- sepsis 
d) 1- insuficiência ventricular direita   2- sepsis   3- pneumotórax hipertensivo 

 
QUESTAO 39 
No pós-operatório, a hipotermia acompanhada de tremores causa: 
 

a) Aumento do consumo de O2 
b) Diminuição da produção de CO2 com hipocapnia 
c) Maior biodegradação de fármacos 
d) Aumento da saturação venosa mista de O2 

 
QUESTAO 40 
 
Paciente no 8o dia de pós-operatório de uma hérnia umbilical encarcerada com sepses 
abdominal. Ao se verificar a coagulação, notou-se que as plaquetas estavam em 62.000/mm3, e 
há 24h eram de 158.000/mm3. Não haviam outras anormalidades de coagulação. Vem usando 
heparina SC desde a sua admissão no hospital, havendo pequenas marcas eritematosas nos 
locais de aplicação da droga. 
Diante do caso descrito, assinale a afirmativa CORRETA: 

a) Trata-se provavelmente de Trombocitopenia Induzida por Heparina, devendo-se pedir 
um teste funcional plaquetário e aguardar o seu resultado para substituir a droga 
potencialmente causadora. 

b) Trombocitopenia Induzida por Heparina é das etiologias mais comuns para 
plaquetopenia, mas sua ocorrência está habitualmente ligada à existência de trombose 
arterial ou venosa concomitante. 

c) Na Trombocitopenia Induzida por Heparina os testes funcionais plaquetários são 
menos sensíveis e específicos que os imunoensaios (ELISA) para detecção de 
anticorpos anti-PF4/heparina para IgG, IgM e IgA, devendo ser substituídos, se 
disponíveis. 

d) O diagnóstico de Coagulação Intravascular Disseminada tardia é o mais provável no 
caso, deve-se pensar em administrar heparina EV em baixas doses ou, se possível, 
antitrombina III. 
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QUESTAO 41 
 
Sobre a importância da respiração celular e o papel do sistema circulatório, analise o gráfico de 
um modelo de choque circulatório, e, auxiliado pelas equações, são corretas as afirmativas, 
EXCETO: 

 
DO2 (oferta de oxigênio) = 1.34 (Hb) (SaO2) x Débito cardíaco x 10 
VO2 (consumo de oxigênio) = 1.34 (Hb)(SaO2 – SvO2) x Débito cardíaco x 10 
SaO2 = saturação da oxihemoglobina arterial, SvO2 saturação da oxihemoglobina venosa mista 
 

a) A DO2 pode ter sido alterada da direita para a esquerda no gráfico por um 
tamponamento cardíaco progressivamente mais importante. 

b) A reposição de cristaloides num paciente gravemente desidratado levaria o paciente de 
um ponto mais à esquerda no gráfico para a direita. 

c) A ausência de hiperlactatemia (acima de 2 mmol/L) demonstra um estado onde não 
existe correlação claramente inversa entre a DO2 e VO2. 

d) O débito cardíaco é elemento que pode afetar indiretamente o valor de DO2 e VO2, já 
que seu valor depende da concentração e saturação da oxihemoglobina. 

 
QUESTAO 42 
 
São corretas as afirmativas abaixo, EXCETO: 

a) A disfunção do eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal é um distúrbio comum e sub 
diagnosticado no doente grave. 

b) Para o diagnóstico mais acurado da insuficiência suprarrenal em pacientes graves e 
hospitalizados é necessária a dosagem do cortisol basal em repouso pela manhã. 

c) Aumento da ação glicocorticoide é um componente essencial da resposta ao estresse, e 
uma insuficiência adrenal pode comprometer a evolução clínica numa condição de 
estresse. 

d) O uso de glicocorticoides por período de 5 a 7 dias normalmente não causa disfunção em 
médio prazo do eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal. 
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QUESTAO 43 
 
Sobre a avaliação da grávida, é correto afirmar, EXCETO: 
 

a) Mesmo em traumas leves, se a mãe for Rh-negativo, imunoglobulina Rh deve ser 
administrada. 

b) A abordagem da via aérea da grávida na intubação endotraqueal não apresenta 
diferenças significativas quando comparada com mulheres não grávidas da mesma idade 
e biótipo. 

c) A paciente grávida pode perder proporcionalmente mais volume de sangue que o adulto 
normal antes de exibir hipotensão. 

d) A grávida se encontra num estado de hipercoagulabilidade fisiológica. 
 
QUESTAO 44 
 
AAS, masculino, 48 anos, alcoólatra, em tratamento ambulatorial para depressão. Atualmente 
usa diazepan e amitriptilina. Foi encontrado pela família desacordado e com múltiplas cartelas 
no chão da sua casa, além de uma garrafa de cachaça, sendo levado ao pronto socorro em 
veículo particular. Ao exame, ele não responde ao chamado; tem abertura ocular à dor, geme ao 
estímulo doloroso, localiza e retira focos de estímulo álgico, sem déficits focais, pupilas 
isocóricas, lentamente fotorreativas. Apresentava-se afebril, bradipnéico, FV 8 irpm, corado, 
desidratado 2+/4+, ausculta respiratória com roncos de transmissão de vias aéreas altas, SpO2 
88% ritmo cardíaco regular, taquicárdico, FC 124 bpm, PA 112/82 mmHg, abdome livre, sem 
edemas. Diante o caso descrito é correto afirmar, EXCETO: 
 

a) Glicose, flumazenil e naloxona EV são indicados nas intoxicações medicamentosas, 
como neste caso 

b) Na abordagem a este paciente deve-se fazer o implante de SNG para descontaminação, 
por lavagem gástrica, após intubação endotraqueal. 

c) É necessária a realização de ECG para estratificação de risco da intoxicação pela 
amitriptilina 

d) A intoxicação por benzodiazepínicos é normalmente benigna, mas a associação com 
outros depressores do SNC potencializa a sua toxicidade. 

 
QUESTAO 45 
 
No tratamento da eclampsia, a intoxicação pelo sulfato de magnésio pode ser 

revertida com a utilização de: 

a) Adrenalina. 

b) Bicarbonato de sódio. 

c) Gluconato de cálcio. 

d) Prostigmine. 
 
QUESTÃO 46 
 
Dra. Camila estava no pronto socorro e foi chamada para avaliar um paciente de 68 anos, 

diabético, hipertenso, com história de angina estável há 2 anos, em tratamento clínico atual com 

AAS, propranolol e captopril. O paciente queixava-se de dor em aperto, retroesternal, com 

irradiação para mandíbula e ombro esquerdo, iniciada há duas horas e associada a sudorese e 

sensação de falta de ar. 

Indique qual a sequência de eventos mais apropriada para o caso: 
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a) Encaminhar o paciente para triagem com código amarelo (urgência relativa), 
pedir ECG para consulta na triagem e chamar cardiologista de plantão em 
sobreaviso. 
b) Encaminhar o paciente para laboratório de hemodinâmica para angioplastia 
primária; se, não disponível, fazer trombolítico imediatamente, visando ao 
tratamento definitivo da artéria ocluída. 
c) Transferir o paciente para ambiente monitorizado, realizar punção venosa 
periférica e administrar AAS e nitrato; fazer ECG até 10 minutos após a admissão, 
enzimas cardíacas, radiografia de tórax e, se persistirem os sintomas, considerar 
o uso de oxigênio e morfina. 
d) Pedir ECG e enzimas cardíacas e, independentemente dos valores de 
troponina ou da CKMB, administrar beta bloqueador, nitrato, AAS, clopidogrel e 
heparina, além de manter o paciente em observação na enfermaria por 72h. 

 
QUESTAO 47 
 

São causas de insuficiência respiratória aguda hipoxêmica (falta de O2) e 
hipercárbica (acúmulo de CO2), respectivamente: 
 

a) crise asmática aguda e descompensação de doença pulmonar obstrutiva 
crônica. 
b) trauma de tórax com tórax instável e edema agudo dos pulmões. 
c) intoxicação por benzodiazepínicos e hemoptise maciça. 
d) pneumonia com sepse e traumatismo raquimedular cervical. 
 

QUESTAO 48 
 
No choque hemorrágico, a primeira conduta sempre será procurar a hemostasia. A reposição 
volêmica é o outro passo essencial. Do ponto de vista fisiológico, assinale a alternativa que 
indica sobre qual elemento vai atuar a infusão endovenosa rápida de cristaloides. 
 

a) Vai reduzir a pós-carga, pelos seus efeitos vasodilatadores arteriais diretos 
b) Vai aumentar o volume sistólico, pelo aumento da pré-carga 
c) Vai elevar o débito cardíaco, pelo seu efeito cronotrópico positivo 
d) Vai aumentar o tempo de relaxamento ventricular, pelos seus efeitos vasoconstrictores 

venosos 
 
QUESTAO 49 
 
Homem de 68 anos é portador de Insuficiência Cardíaca Congestiva classe funcional II devido 
infarto agudo do miocárdio há 7 anos. Encontrava-se compensado com medicações. Procurou 
pronto socorro com quadro de tosse produtiva, febre e piora da dispneia havia 5 dias. Foi feito o 
diagnóstico de pneumonia e iniciado tratamento com antibioticoterapia. Retornou ao pronto-
socorro após 4 dias de tratamento com persistência do quadro febril e piora da dispneia, agora 
aos mínimos esforços. Ausculta cardíaca com murmúrios abolidos em terço inferior do hemitórax 
direito. A radiografia de tórax é a que se segue. Paciente foi submetido à toracocentese 
diagnóstica. A análise do líquido pleural mostrou tratar-se de um empiema pleural. A tomografia 
computadorizada de tórax mostrou derrame de grande volume, mas com traves de fibrina e 
presença de loculações na cavidade pleural. 
Assinale a alternativa CORRETA que representa o passo mais adequado para a sequência de 
tratamento. 
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QUESTAO 50 
 
Homem de 69 anos de idade, diabético há 20 anos em uso de metformina e glibenclamida 
(ambos em dose máxima) vem ao ambulatório com queixa de lombalgia à direita, há 2 meses. 
No período, desenvolveu fraqueza generalizada e dispneia aos grandes esforços. Nega outros 
antecedentes mórbidos relevantes. No exame clínico, pressão arterial 136 x 52 mmHg, pulso 96 
bpm, descorado ++/4+. Dor leve à palpação de região lombar direita. Sem outras alterações 
semiológicas. Realizou os seguintes exames: 
 

 
 
Assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica para o caso e o distúrbio 
hidroeletrolítico mais comumente associado a essa hipótese diagnóstica. 
 

a) Mieloma múltiplo e hipercalcemia 
b) Mieloma múltiplo e hipopotassemia. 
c) Nefropatia diabética e hipercalcemia. 
d) Nefropatia diabética e hipopotassemia. 

 

a) Nova punção pleural, mas 
dessa vez com intuito de 
esvaziar completamente o 
empiema pleural. 

b) Troca do esquema de 
antibióticos de acordo com 
o resultado das culturas do 
líquido pleural. 

c) Drenagem pleural com 
dreno tubular para esvaziar 
o empiema pleural. 

d) Videotoracoscopia para 
decorticação pulmonar e 
esvaziar completamente o 
empiema pleural. 

 
 


