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INSTRUÇÕES  

• Verifique se a sua prova contém 50 questões de múltipla escolha  
• Cada questão possui 05 alternativas (A, B, C, D e E) admitindo apenas uma 

resposta certa  
• Cada questão vale 2,0 pontos  
• Questões em branco, rasuradas ou com marcação em mais de uma resposta serão 

consideradas nulas.  
• Só será permitida a utilização de caneta azul ou preta.  
• Não serão permitidas consultas a qualquer material, inclusive dispositivo 

eletrônico e celular  
• Será excluído do concurso o candidato que ausentar-se da sala de exame sem 

acompanhamento de um fiscal, ou antes, de decorridos 30min do início da 
prova; for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se 
qualquer material de consulta ou uso, que possa lhe alçar em situação favorável 
em relação aos demais candidatos; estiver portando ou fazendo uso de qualquer 
tipo de equipamento eletrônico de comunicação ou quaisquer outros dispositivos 
tecnológicos; lançar mão de meios ilícitos para a execução do exame; não 
devolver o material de prova recebido. 

• Por medida de segurança, os dois últimos candidatos deverão permanecer no 
local do exame, sendo liberados somente quando ambos o tiverem concluído, 
tendo seus nomes registrados na Ata do Exame pela fiscalização  

• A prova não será entregue ao aluno, fazendo parte do acervo documental dos 
organizadores  

• Recursos serão aceitos no dia 24 de junho no setor de recursos humanos  

TEMPO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA É DE DUAS 
HORAS E MEIA (150 MINUTOS) 

BOA SORTE  



Glossário de abreviaturas 

AAS -> ácido acetilsalicílico 
BAV -> bloqueio atrioventricular  
BNP -> peptídeo natriurético cerebral  
DC -> débito cardíaco  
DO2 -> oferta de oxigênio  
ECG -> eletrocardiograma  
ECA -> enzima conversora de angiotensina 
FC-> frequência cardíaca  
Hb-> hemoglobina 
Hto -> hematócrito  
IECA -> inibidor da enzima conversora de angiotensina 
MSD -> membro superior direito  
MSE -> membro superior esquerdo  
NYHA -> New York Heart Association 
PA-> pressão arterial  
PCR -> parada cardiorrespiratória 
POAP-> pressão de oclusão de artéria pulmonar 
PVC -> pressão venosa central  
RCP -> ressuscitação cardiopulmonar 
RVS -> resistência vascular sistêmica  
Sat-> saturação de oxigênio  
TCE -> trauma crânio-encefálico  
TEP -> tromboembolismo pulmonar 
TV -> taquicardia ventricular  
TVP -> trombose venosa profunda  
VNI -> ventilação não invasiva  
VD -> ventrículo direito  

Valores de referência laboratorial  

LABORATÓRIO GASOMETRIA 

Hb 11,4  - 16,0 pH 7,35 – 7,45

Hto 35 – 47% PCO2 35 – 45 

Leucograma 4.000 – 11.000 PO2 83 – 108 

Plaquetas 150.000 – 450.000 HCO3 21 – 28 

Ureia 10 – 50 BE -3,0 a + 3,0 

Creatinina 0,5 – 1,1 SAT 95 – 100% 

Sódio 135 – 145 LACTATO 0,5 – 2,2 

Potássio 3,6 – 5,4 

Magnésio 1,5 – 2,5 

Ptn C 
reativa

25

Troponina < 0,1 



  
1) Paciente de 80 anos, hipertensa, procura o serviço de emergência 

encaminhada do consultório do cardiologista devido a frequência cardíaca 
baixa. Segundo a paciente foi a consulta de rotina, sem nenhuma queixa e 
quando o médico a examinou observou a frequência cardíaca em torno de 
35bpm. No serviço de emergência encontra-se, lúcida e orientada, sem 
queixas álgicas. Ventilando sem necessidade de oxigênio suplementar. 
Exame físico sem alterações.  

Sinais Vitais: FC: 35bpm  PA: 160/100mmHg  Sat: 98%  

ECG mostra ondas P dissociadas do QRS estreito e intervalo RR regular.  

Com base no caso acima marque a melhor conduta para a paciente. 

a) Fazer 0,5mg de atropina enquanto aguarda avaliação do cardiologista  

b) Fazer 0,5mg de atropina e instalar marcapasso transcutâneo  

c) Fazer 0,5mg de atropina e instalar marcapasso provisório transvenoso 

d) Sem necessidade de medicação – instalar apenas marcapasso provisório  

e) Monitorização e aguardar implante de marcapasso definitivo  

2) Paciente de 65 anos, hipertenso, diabético, coronariopata, dá entrada na 
emergência em parada cardiorrespiratória. A equipe da emergência inicia 
manobras de RCP e monitoriza o paciente para avaliação de ritmo. No 
monitor observa-se ritmo compatível com TV monomórfica. Marque a 
melhor conduta a ser realizada. 

a) Desfibrilação imediata com carga máxima 

b) Cardioversão elétrica com 150J 

c) Fazer 1mg de adrenalina e aguardar termino do primeiro ciclo de 
massagens para fazer desfibrilação  

d) Sedação e cardioversão com 100J  

e) Fazer amiodarona 300mg para cardioversão química  

3)  São indicações de tratamento cirúrgico na dissecção aórtica aguda, 
exceto: 

a) Stanford tipo A  
b) DeBakey tipo 1  

CKMB < 24 

INR < 1,4

BNP < 500



c) DeBakey tipo 2 
d) DeBakey tipo 3 
e) Stanford B complicado  

As questões 4, 5 e 6 referem-se ao caso clínico abaixo 

Paciente de 68 anos, diabético insulino dependente, obeso e dislipidêmico em 
uso de insulina NPH 10UI pela manha e 15UI no jantar, enalapril 10mg 2x e 
sinvastatina 20mg procura a emergência com quando de dor precordial. 
Segundo o paciente há cerca de 2 horas iniciou quadro de dor precordial em 
aperto com irradiação para o MSE associado a náusea e sudorese. Como a dor 
progrediu resolveu procurar a emergência.  

No atendimento da emergência encontrava-se com fácies de dor, sudoreico e 
taquipnéico.  

Sinais vitais PA: 160/90mmHg   FC: 95bpm  Sat: 89% sem O2 

Ausculta pulmonar com estertor crepitante em 1/3 inferior de ambos 
hemitóraxes. Ausculta cardíaca com presença de terceira bulha. Restante do 
exame físico sem alterações.  

ECG abaixo foi realizado na emergência 



4) Assinale a alternativa correta: 

a) Paciente deve receber apenas antiagregação com AAS devido ao alto 
risco de sangramento 

b) Deve ser calculado o risco de sangramento através do CRUSADE apara 
definir qual antiagregante utilizar  

c) Paciente deve receber dupla antiagregação e anticoagulação plena  

d) Paciente deve receber apenas anticoagulação plena  

e) Paciente deve receber apenas AAS associado a anticoagulação 
profilática 

5) Em relação a classificação de Killip marque a alternativa correta 

a) Paciente está em Killip I 

b) Paciente está em Killip II 

c) Paciente está em Killip III 

d) Paciente está em Killip IV 

e) A classificação de Killip não se aplica neste caso 

6) Marque a alternativa terapêutica definitiva para o caso  

a) Internação em unidade coronariana e realizar cateterismo em 24 horas  

b) Cateterismo imediato com objetivo de angioplastia primária  

c) Trombólise e cateterismo cardíaco logo em seguida  

d) Cateterismo cardíaco a depender da avaliação de risco cardiovascular  

e) Sem indicação de cateterismo -> apenas tratamento medicamentoso 

  

7) Das alternativas abaixo todas as medidas modificam a sobrevida num 
paciente em PCR, exceto? 



a) Rápido início do suporte básico de vida 

b) Desfibrilação precoce 

c) Infusão de adrenalina em menos de 3 minutos  

d) Massagem cardíaca de alta qualidade  

e) Reduzir ao máximo as interrupções na massagem cardíaca 

8)  Mulher 42 anos, hipotireoidismo, cardiomiopatia periparto em 
acompanhamento com cardiologista há 5 anos, vem em uso de bisoprolol 
2,5 mg 1x ao dia, captopril 12,5 mg 8/8h e levotiroxina 75 mcg/dia. 
Familiares referem que a paciente apresentava cansaço somente aos 
grandes esforços, mas que após sintomas gripais há cerca de 5 dias tem 
progressivamente piorado cansaço até manifestar dispneia em repouso nos 
últimos 2 dias. Entrou em contato com seu médico assistente que sugeriu 
restrição hídrica de 1000 ml e iniciar furosemida 40mg 2x ao dia e em caso 
de piora procurar pronto-socorro. 

Dá entrada ao serviço de emergência torporosa e taquipnéica. Ao exame 
físico: PA 70x50 mmHg FC 90 bpm FR 45 irpm Sat 80%. Ausculta pulmonar 
com sibilos difusos e muito reduzida em bases. Ritmo cardíaco regular em 3 
tempos (B3), sem sopros. Turgência jugular patológica e edema 2+/4+ em 
membros inferiores. Enchimento capilar lentificado e pele fria e pegajosa. 
Gasometria arterial pH 7,15 pO2 45 pCO2 60 HCO3 18 Lactato 5. Escolha a 
melhor opção de tratamento para esta paciente:   

a) Ofertar O2 / Dobutamina / Furosemida venosa / Hidratação venosa / 
Manter captopril e suspender bisoprolol 

b) Ventilação não invasiva / Dobutamina / Hidratação venosa / 
Nebulização com fenoterol / Suspender captopril e bisoprolol  

c) Via aérea definitiva / Milrinone / Furosemida venosa / Suspender 
captopril e reduzir 50% da dose de bisoprolol / Bicarbonato de sódio 

d) Intubação orotraqueal / Dobutamina / Furosemida venosa / 
Suspender captopril e bisoprolol  

e) Ventilação não invasiva / Milrinone / Furosemida venosa / Suspender 
captopril e bisoprolol  

9) Marque a alternativa correta em relação a cardioversão elétrica 

a) Realizado em pacientes com taquicardia ventricular sem pulso 

b) Necessário sedação em todos os casos  

c) Deve ser sincronizada  

d) Sempre utilizar carga máxima  

e) Não é necessário monitorização do paciente  



10) Paciente procura a emergência do Hospital com quadro de infarto agudo 
do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. O Hospital não 
possui serviço de hemodinâmica e ne condição de transferir o paciente. 
Optado pela realização de terapia trombolítica. Qual combinação de 
antiagregante pode ser utilizada? 

a) AAS + Ticagrelor 

b) Ticagrelor + Clopidogrel 

c) AAS + prasugrel  

d) Prasugrel + clopidogrel 

e) AAS + clopidogrel  

11) Paciente de 65 anos, masculino, em pós-operatório de ressecção de tumor 
de cólon esquerdo evoluiu após cerca de 4 horas no pós-operatório com 
quadro de sonolência, extremidades frias com os seguintes sinais vitais- 
FC: 120bpm  PA: 80/50mmHg   Sat: 94% com O2 suplementar. Para melhor 
monitorização foi colocado um cateter de artéria pulmonar com os 
seguintes parâmetros  

                                                                                                                

Com base nesses dados marque o tipo de choque do paciente 

a) Choque séptico  

b) Choque hipovolêmico  

c) Choque cardiogênico  

d) Choque obstrutivo  

e) Anafilático 

    

12)   Paciente de 80 anos, internado no Hospital devido a quadro de 
pneumonia, evoluiu no quarto com parada cardiorrespiratória em ritmo de 
fibrilação ventricular. A equipe de resposta rápida inicia as manobras de 
RCP e realiza a primeira desfibrilação. Após cerca de 02 minutos ocorre 
reavaliação do ritmo novamente em fibrilação ventricular sendo aplicado 
um novo choque de desfibrilação. Após mais um ciclo de RCP checa-se o 
ritmo e novamente se encontra em fibrilação ventricular recebendo mais 

Débito cardíaco 2,0L/min (4-8L/min)

POAP 2 mmHg (6-12mmHg)

RVS 3000 dines-seg/cm5 (800 – 1200 dines-seg/
cm5  )

PVC 1 mmHg (2 – 6mmHg)



um choque de desfibrilação. Em relação aos próximos passos do suporte 
avançado de vida marque a alternativa correta. 

a) Neste paciente é mandatório uma via aérea avançada através da 
entubação orotraqueal  

b) O paciente está em fibrilação ventricular refratária devendo 
receber amiodarona como droga de escolha  

c) Deve-se fazer sulfato de magnésio devido a fibrilação ventricular 
refratária  

d) Ventilação com bolsa-válvula-máscara não está indicado em 
paciente com fibrilação ventricular  

e) Deve-se administrar adrenalina como primeira droga do suporte 
avançado de vida   

As questões 13 e 14 referem-se ao caso clínico abaixo 

Paciente deu entrada na emergência referindo dor precordial de início súbito, em 
pontada, constante, de forte intensidade, com irradiação para o dorso, há 
aproximadamente 30 minutos, associada à paresia de membro superior esquerdo. 
Relata que fez uso de captopril 25mg, por via sublingual, sem melhora do quadro. 
Informa ainda que estava lendo jornal quando esses sintomas iniciaram e que, no 
caminho para a emergência do hospital, houve piora dos sintomas álgicos e 
progressão para a região epigástrica. 
Ao exame: LOTE, normocorado, hidratado, com fácies de dor. Pressão arterial: 
170/100mmHg; frequência cardíaca: 104bpm. Ausculta pulmonar normal. Ritmo 
cardíaco regular, com sopro diastólico 3+/6+. Pulsos braquiais e radiais com diferença 
de pressão à esquerda. Abdome sem alterações. Membros inferiores sem edemas. 
Eletrocardiograma: hipertrofia ventricular esquerda sem sinais de isquemia 
miocárdica. Realizou ecocardiografia, que evidenciou presença de flap logo acima da 
valva aórtica. 

13) Qual é o provável diagnóstico? 

a) Infarto agudo do miocárdio 
b) Tumor de mediastino 
c) Dissecção aguda de aorta 
d) Coarctação da aorta 
e) Megaesôfago  

14) Com relação ao tratamento medicamentoso da condição acima, analise as 
sentenças a seguir e marque a(s) alternativa(s) correta(s): 
I. O objetivo principal é aliviar a dor e manter estáveis os níveis 

pressóricos.  
II. Hidralazina associada à nifedipina não deve ser usada isoladamente. 



III.O tratamento de escolha é a associação de betabloqueador oral e 
nitroprussiato de sódio.     

a) Somente I é correta 
b) I e II são corretas 
c) Somente a II é correta 
d) II e III são corretas 
e) I, II e III são corretas 

15) Em relação ao volume sistólico analise as afirmações abaixo; 

I. Pré-carga é definido como o volume do ventrículo no final da 
diástole 

II. A dobutamina é um exemplo de medicação cujo principal efeito 
é aumento da pós carga 

III. Resistência vascular sistêmica é uma medida referente a pós-
carga   

IV. Noradrenalina e vasopressina são exemplos de medicações que 
aumentam a contratilidade cardíaca 

Marque a alternativa correta em relação as afirmações acima sendo 
verdadeiras (V) ou falas (F). 

a) V-F-F-F 

b) V-V-V-V 

c) F-V-F-V 

d) V-V-F-F 

e) V-F-V-F 

16) Um dos componentes da oferta de oxigênio é o conteúdo arterial de 
oxigênio. Marque a alternativa com os componentes do conteúdo arterial 
de oxigênio 

a) Hemoglobina + pré-carga + contratilidade  

b) Pré-carga + contratilidade + pós-carga 

c) Hemoglobina + contratilidade + saturação de oxigênio arterial 

d) Hemoglobina + saturação de oxigênio arterial + tensão de oxigênio 
arterial  

e) Pré-carga + saturação de oxigênio arterial + tensão de oxigênio 
arterial  

As questões 17 e 18 referem-se ao caso clínico abaixo: 



Paciente de 72 anos, hipertenso em tratamento irregular, refere que há 24 horas 
iniciou quadro de dor retroesternal em queimação sem irradiação. Como não houve 
melhora da dor resolveu procurar a emergência. Na emergência mantinha queixa de 
dor que melhorou após isordil sublingual. O eletrocardiograma mostrava uma 
alteração de repolarização sugestiva de isquemia em parede anterior. Laboratório 
com troponina negativa.  

17) Em relação a classificação de angina instável esse paciente é classificado 
como: 

a) IA1 

b) IIB2 

c) IIIB3 

d) IIC1 

e) IIIB1          

            

18) Após o paciente ser encaminhado para unidade de dor torácica foi 
calculado o escore de risco GRACE do paciente de 130. Com base nestes 
dados marque a melhor conduta para o caso. 

a) Paciente deve realizar estratificação invasiva (cateterismo) dentro 
de 24 horas           

b) Paciente deve realizar estratificação invasiva (cateterismo) dentro 
de 72 horas                                                                                                                                                                                                                                                  

c) Paciente não tem indicação de estratificação invasiva 
(cateterismo) neste momento necessitando apenas de tratamento 
clínico  

d) Paciente tem indicação de estratificação invasiva (cateterismo) 
urgente em menos de 2 horas  

e) Paciente tem indicação de estratificação invasiva (cateterismo) 
imediato para angioplastia primária    

  

19) Paciente de 54 anos é trazida pela filha ao hospital com quadro de febre 
39,0°C associado a calafrios e dor em região lombar há cerca de 24 horas. 
Nas últimas 6 horas segundo a filha começou a ficar mais pálida e 
sonolenta.  

Na admissão encontrava-se sonolenta, acordando ao chamado, porém não 
sustentando a vigília. Hipocorado (+/4+), hipohidratada (+/4+), acianótica 
e anictérica. Febril com 39,0°C. Ventilando sem auxílio de O2. 

Sinais vitais FC: 112bpm   PA: 80/60mmHg   Sat: 95%  

Exame físico apenas com sinal de Giordano positivo a direita. Sobre o 
quadro marque a alternativa com a melhor conduta inicial para o caso.  



a) Ressuscitação volêmica com 30ml/Kg e início de noradrenalina caso 
não responda 

b) Início imediato de vasopressina  

c) Iniciar noradrenalina associado a corticoide  

d) Ressuscitação volêmica 30ml/Kg e início de dobutamina caso não 
responda   

e) Ressuscitação volêmica 30ml/Kg e início de vasopressina caso não 
responda   

20) Em relação aos antiagregantes plaquetários analise as seguintes 
afirmações  

I. Abciximab e tirofiban são antiagregantes de uso venoso  

II. Prasugrel é contra-indicado em pacientes maiores de 75 anos  

III. Ticagrelor é contra-indicado em pacientes com AVE ou AIT 
prévios  

IV. Clopidogrel não pode ser associado a heparina não-fracionado 
pelo risco de sangramento 

Marque a alternativa correta em relação as afirmações acima sendo 
verdadeiras (V) ou falas (F). 

a) V – V – F – F  

b) F – V – F – F  

c) V – V – V – F  

d) F – F – V – V  

e) F – F – V – F    

21) Qual das condições abaixo não é considerado uma emergência 
hipertensiva? 

a) Pré-eclâmpsia 
b) Edema agudo de pulmão 
c) Dissecção aórtica 
d) Encefalopatia hipertensiva  
e) Hemorragia intraparenquimatosa 

As questões 22 e 23 são referentes ao caso clínico abaixo  

Paciente de 58 anos, hipertenso em uso de losartana 25mg/dia é trazido pelo SAMU a 
emergência do hospital após dois episódios de síncope assistida na rua. Ao chegar na 
emergência paciente encontra-se desorientado e sonolento. Sinais vitais FC: 45bpm 
PA: 78/48mmHg  Sat: 94%.  



Realizado o seguinte eletrocardiograma  

  

22) Qual o diagnóstico eletrocardiográfico? 

a) Boqueio atrioventricular de 1º grau  

b) Boqueio atrioventricular de 2º grau Mobitz I 

c) Boqueio atrioventricular de 2º grau Mobitz II 

d) Bloqueio atrioventricular total  

e) Bloqueio sinoatrial  

23) Qual o tratamento segundo o algoritmo de bradicardia  

a) Monitorização e contactar o especialista  

b) Adrenalina e avaliação do especialista  

c) Atropina e marcapasso transcutâneo  

d) Monitorização e marcapasso definitivo  

e) Adenosina para definição do diagnóstico  

24) O manuseio do marcapasso transcutâneo é fundamental para o manejo das 
bradiarritmias. Em relação ao marcapasso transcutâneo analise as 
seguintes afirmações 

I. Limiar de comando ou de captura é a menor energia necessária 
para gerar um estímulo elétrico no coração  

II. Deve-se sempre deixar a corrente elétrica 10% acima do limiar 
de captura (margem de segurança) 



III. A resposta ao marcapasso transcutâneo é avaliada por 
parâmetros hemodinâmicos como pulso e pressão arterial  

Marque a alternativa correta em relação as afirmações acima sendo 
verdadeiras (V) ou falas (F). 

a) F-F-F 

b) F-V-F 

c) V-F-V 

d) V-V-F 

e) V-V-V 

25) Paciente de 69 anos, coronariopata já submetido a revascularização 
cirúrgica e percutânea, hipertenso e dislipidêmico procura a emergência 
devido a quadro palpitação associado a dor precordial em aperto de forte 
intensidade com irradiação para mandíbula.  

Medicações de uso regular: enalapril 10mg 2x; AAS 100mg 1x; atenolol 
25mg 1x; atorvastatina 10mg 1x  

Na admissão da emergência encontra-se com fácies de dor associado a 
sudorese.  

Sinais vitais FC: 160bpm  PA: 160/100mmHg  Sat: 92%  

Exame Físico sem alterações significativas  

No monitor o paciente apresenta o seguinte ritmo 

 

Marque a alternativa com a melhor conduta a ser tomada 

a) Desfibrilação imediata com carga máxima  

b) Cardioversão elétrica imediata com 100J  

c) Infusão de amiodarona venosa  

d) Iniciar imediatamente RCP e adrenalina  



e) Fazer manobra vagal e caso não responda adenosina  

26) Em relação ao D-dímero em pacientes com tromboembolismo pulmonar 
analise as seguintes afirmações 

I. Paciente com baixa probabilidade (Wells < 2) e os 8 critérios 
PERC presentes deve ter D-dímero para afastar a probabilidade 
de TEP 

II. Quanto maior o valor do D-dímero maior a probabilidade de TEP 

III. Em pacientes com probabilidade intermediária de TEP (Wells 
2-6) o D-dímero negativo exclui o diagnóstico de TEP 

IV. D-dímero possui alta especificidade para a diagnóstico de TEP 

Marque a alternativa correta em relação as afirmações acima sendo 
verdadeiras (V) ou falas (F). 

a) V-F-V-F 

b) V-F-V-V 

c) V-V-F-F 

d) F-F-V-F 

e) F-V-V-F 

27) Paciente hipertensa de longa data, sem tratamento regular, deu entrada 
no setor de emergência com cefaleia intensa, náuseas/vômitos e com 
pressão arterial de 200/120mmHg. A fundoscopia revela papiledema. No 
decorrer do exame, a paciente começou a ficar pálida, dispneica, 
cianótica, com secreção rósea pela boca. Este quadro caracteriza: 

a) Encefalopatia hipertensiva 
b) Edema agudo de Pulmão 
c) Infarto agudo do miocárdio 
d) Tamponamento cardíaco 
e) Acidente vascular encefálico 

28) Paciente de 54 anos, feminina, com história de neoplasia de mama em 
tratamento quimioterápico procura a emergência com quadro de dispnéia. 
Atendido pelo residente na emergência que fez a suspita de TEP e 
calculou escore de Wells 8,5. Com base neste caso marque a melhor 
conduta terapêutica  

a) Solicitar D-dímero e aguardar resultado para iniciar anticoagulação 
  

b) Anticoagular e solicitar doppler venoso de membros inferiores  



c) Realizar tratamento trombolítico imediato pelo alto risco da 
paciente 

d) Solicitar Ecocardiograma transtorácico e iniciar anticoagulação 
apenas se houver disfunção de VD    

e) Iniciar anticoagulação e solicitar angiotomografia pulmonar  

29) Considere as afirmativas a seguir sobre emergência e urgência 
hipertensiva e assinale a alternativa que traz a(s) afirmativa(s) correta(s): 

I. O tratamento inicial das emergências hipertensivas visa redução rápida da 
PA para impedir a progressão das lesões de órgão-alvo e deve ser iniciado 
imediatamente no pronto-socorro com agentes parenterais e os pacientes 
devem ser transferidos para o CTI 

II. Pacientes com urgências hipertensivas devem ser tratados com medicação 
oral 

III. Pacientes com pseudocrises hipertensivas devem receber sintomáticos e e 
ser encaminhados para acompanhamento ambulatorial 

a) Apenas a afirmação I é verdadeira  
b) As afirmações I e III são verdadeiras  
c) As afirmações I e II são verdadeiras  
d) As afirmações I, II e III são verdadeiras  
e) As afirmações II e III são verdadeiras  

30) Paciente de 35 anos, com história prévia de hepatite auto-imune 
submetido a transplante de fígado há 5 meses procura a emergência do 
Hospital com quadro de dispnéia importante de início súbito associado a 
edema assimétrico de membro inferior direito. Ao chegar na emergência 
paciente é submetido a entubação orotraqueal e ventilação mecânica 
devido ao quadro de insuficiência respiratório. Paciente realiza 
ecocardiograma trastorácico que mostra disfunção do ventrículo direito. 
Realiza antioTC pulmonar que confirma TEP maciço. Evoluindo com piora 
hipotensão e necessidade de vasopressor. Laboratório mostrando troponina 
e BNP alterados. Sobre o caso marque a melhor conduta terapêutica para 
o caso. 

a) Inidicar terapia trombolítica imediata  
b) Paciente com contra-indicação absoluta (transplante hepático) a 

terapia trombolítica sendo indicado embolectomia percutânea   
c) Anticaogulação plena com heparina não fracionda e sem indicação de 

terapia trombolítica  
d) Anticoagulação profilática com heparina de baixo peso e sem indicação 

de terapia trombolítica 
e) Paciente com contra-indicação absoluta (transplante hepático) a 

terapia trombolítica sendo indicado anticoagulação plena com 
heparina de baixo peso apenas.    

31) Paciente feiminia de 35 anos, sem co-morbidades, procura a emergência 
por queixa de palpitação. Refere ingesta alcóolica em grande quantidade.  



Na admissão encontra-se lúcida e orientada, acianótica, anictérica, 
normocorada, normohidratada. Ventilando sem esforço em ar ambiente. 
Sem queixas álgicas 
FC: 160bpm  PA: 130/80mmHg   Sat: 98%  
Exame físico sem alterações.  
Realizado eletrocardiograma abaixo 

Marque a alternativa com a melhor conduta para o caso 

a) Manobra vagal e adenosina  
b) Cardioversão elétrica  
c) Manobra vagal e amiodarona 
d) B-bloqueador e anticoagulação plena  
e) Propafenona e anticoagulação plena  

32) Em relação as taquiarritmias analise as afirmações abaixo e marque 
alternativa com as afirmativas corretas: 

I. As taquicardias de QRS estreito são sempre de origem supraventricular  
II. A taquicardia de QRS largo polimórfico possui indicação de 

cardioversão imediata sempre 
III. Taquicardia de QRS largo são sempre de origem ventricular  
IV. Taquicardia de QRS largo e RR irregular é característico da fibrilação 

atrial  

a) Apenas a afirmativa I está correta 
b) As afirmações I e IV estão corretas  
c) As afirmações I, II e IV estão corretas  
d) As afirmações I e III estão corretas  
e) As afirmações II e IV estão corretas  

33) Com relação as seguintes afirmações sobre infarto agudo do miocárdio 
marque a alternativa correta. 



I. Todo paciente com síndrome coronariana aguda tem troponina positiva 
II. Todo infarto agudo do miocárdio é decorrente da instabilidade da 

placa aterosclerótica  
III. A troponina é um marcador de necrose miocárdica  

a) Apenas a afirmação I é verdadeira  
b) Apenas a afirmação II é verdadeira  
c) Apenas a afirmação III é verdadeira  
d) Afirmação I e II são verdadeiras  
e) Afirmação I e III são verdadeiras  

34) No primeiro dia de residência médica você é chamado para atender um 
paciente em parada cardiorrespiratória. A equipe de resposta rápida já 
monitorizou o paciente e iniciou protocolo de RCP. No monitor observa-se 
ritmo de assistolia. Marque a próxima conduta a ser tomada. 

a) Deve ser feito desfibrilação elétrica imediata  
b) Deve-se administrar adrenalina  
c) Deve-se manter massagem cardíaca intercalando com ventilação por 

02 minutos antes de medicação ou de reavaliação do ritmo  
d) Deve ser avaliado os cabos, modificado o ganho e trocado a derivação 

para confirmação do ritmo  
e) Deve ser avaliado os diagnósticos diferenciais para tratamento da 

causa de base. 

35) Paciente admitido na unidade coronariana com quadro de fibrilação atrial 
com menos de 48 horas de duração. Iniciado anticoagulação plena e 
optado pela cardioversão elétrica. Paciente foi sedado e realizado a 
cardioversão, porém o mesmo evoluiu para ritmo de fibrilação ventricular. 
Neste momento a conduta imediata a ser tomada é: 

a) Desfibrilação imediata  
b) Início de RCP com massagem cardíaca e ventilação com bolsa-

válvula-máscara durante 02 minutos com posterior reavaliação 
do ritmo  

c) Iniciar amiodarona venosa em bolus  
d) Realizar nova tentativa de cardioversão elétrica  
e) Iniciar RCP com massagem cardíaca e ventilação com bolsa-

válvula-máscara e aplicar adrenalina o mais rapidamente 
possível. 

36) Constituem sinais de mau prognóstico no eletrocardiograma de paciente 
com tromboembolismo pulmonar exceto:  

a) Padrão S1Q3T3 
b) Bloqueio de ramo direito novo  
c) Onda Q patológica em parede inferior  
d) Alterações do segmento ST e onda T  



e) Bloqueio de ramo esquerdo novo  

37) Em relação as estratégias de reperfusão coronariana (angioplastia e 
trombólise) analise as seguintes afirmações e marque a alternativa 
correta. 

I. Angioplastia primária em comparação com terapia trombolítica 
reduziu morte e IAM não fatal  

II. Trombólise é preferível a angioplastia caso a angioplastia tenha 
previsão de realização acima de 30 minutos 

III. Em pacientes submetidos a trombólise não é necessário 
anticoagulação  

a) Apenas a afirmação I é verdadeira  
b) Apenas a afirmação II é verdadeira  
c) Apenas a afirmação II é verdadeira  
d) Afirmação I e II são verdadeiras  
e) Afirmação II e III são verdadeiras 

38) Fazem parte dos critérios de PESI simplificado todas as opções abaixo, 
exceto: 

a) SatO2 < 90% 

b) Pressão arterial sistólica < 100mmHg 

c) Frequência respiratória > 30 irpm 

d) Frequência cardíaca > 110 bpm 

e) História de câncer 

As questões 39, 40 e 41 referem-se ao caso clínico abaixo: 

Paciente de 75 anos, hipertenso, diabético, coronariopata já tendo sido submetido a 
cirurgia de revascularização miocárdica previamente, é transferido da UPA após 48 
horas de infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST sem 
terapia de reperfusão. Na admissão da unidade coronariana paciente encontra-se 
taquipnéico com discreto esforço respiratório e dependente de O2 suplementar. 
Acianótico, ictérico (+/4+), hipocorado (+/4+). Extremidades frias  
Sinais vitais: FC: 110bpm  PA: 80/60mmHg   Sat: 93% com O2 
AR: MVUA estertor crepitante no 1/3 inferior de ambos hemitóraxes   
ACV: RCR em 3 tempos com presença de B3. TJP a 45º  
ABD: Globoso. Flácido. Fígado palpável a 2cm do RCD, indolor a palpação com 
refluxo hepatojugular presente.  
MMII: edema com cacifo bilateral 2+/4+.  

39) Em relação aos parâmetros hemodinâmicos do paciente é esperado a 
seguinte combinação para o quadro acima  

a) DC -> baixo / POAP-> alta / PVC-> baixa / RVS -> baixa  
b) DC -> alto / POAP-> alta / PVC-> alta / RVS -> baixa 
c) DC -> baixo / POAP-> alta / PVC-> alta / RVS -> alta 



d) DC -> alto / POAP-> baixa / PVC-> baixa / RVS -> baixa 
e) DC -> baixo / POAP-> baixa / PVC-> alta / RVS -> alta 

40) A melhor combinação terapêutica para o caso é: 

a) Iniciar reposição volêmica e antibioticoterapia precoce 
b) Iniciar vasodilatador (nitroglicerina) associado a diurético venoso  
c) Realizar trombólise devido ao quadro de insuficiência cardíaca 

decorrente de infarto não tratado  
d) Iniciar noradrenalina associado a reposição volêmica 
e) Iniciar dobutamina associado a diurético venoso  

41) Paciente possui escore de Pádua ≥ 4 devendo ser utilizada a seguinte 
medicação para profilaxia de TVP 

a) Heparina de baixa peso molecular  
b) AAS  
c) Clopidogrel  
d) Alteplase  
e) Streptokinase 

42) Em relação a avaliação clínica de uma paciente com dor torácica na 
emergência avalie as seguintes afirmações e marque a alternativa correta. 

I. Pacientes com dor tipo A não necessitam de enzimas cardíacas 
para confirmar o diagnóstico de IAM  

II. O eletrocardiograma em paciente com dor tipo D deve ser feito 
em no máximo 10 minutos  

III. É considera dor torácica típica a dor que melhora com repouso 
ou nitrato  

a) Afirmação I e II são verdadeiras  

b) Afirmação I e III são verdadeiras  

c) Afirmação II e III são verdadeiras  

d) Todas as afirmações são falsas  

e) Todas as afirmações são verdadeiras  

43)Paciente de 55 anos, masculino, hipertenso, infarto com supra anterior há 
2 anos (angioplastia primária de DA com tempo porta-balão de 12 horas), 
fibrilação atrial crônica, admitido na unidade coronariana por quadro de 
cansaço aos mínimos esforços nas últimas 24 horas.  
Uso irregular de varfarina 5mg 1x ao dia, carvedilol 12,5mg 2x ao dia, 
losartana 25mg 2x ao dia, atorvastatina 20mg.  
Ao exame físico apresenta-se lúcido e orientado, anictérico, acianótico, 
taquipnéico, hipocorado 3+/4+.  
Sinais Vitais: PA 95x65 mmHg FC 140 FR 32 Sat 88% em ar ambiente.  
Radiografia de tórax evidenciando cardiomegalia e infiltrado intersticial 
bilateral    maior à direita com linhas B de Kerley. 
ECG fibrilação atrial e onda Q patológica de V1 a V4. 



Laboratório de admissão  

Monitorizado e instalado O2 suplementar.  
Qual a melhor opção de classificação e conduta:  

a) perfil B / NYHA III / motivo da descompensação: fibrilação atrial / 
furosemida venosa / compressor pneumático / manter losartana / 
critérios de Boston > 4 / transfusão de concentrado de hemácias 

b) perfil C / NYHA IV / motivo da descompensação: anemia / 
furosemida venosa / manter carvedilol e suspender losartana / 
compressor pneumático / critérios de Boston < 4 / transfusão de 
plaquetas  

c) perfil B / NYHA III / motivo da descompensação: acidente 
cumarínico / furosemida venosa / manter carvedilol / suspender 
losartana / digitálico venoso / critérios de Boston > 4 / sem 
profilaxia de TEV  

d) perfil B / NYHA III / motivo da descompensação: má adesão 
terapêutica / furosemida venosa / cardioversão elétrica / 
enoxaparina 20mg / critérios de Boston > 4 / transfusão plasma 
fresco 

e) perfil B / NYHA IV / motivo da descompensação: novo IAM / 
furosemida venosa / compressor pneumático / manter losartana e 
carvedilol / transfusão de concentrado de hemácias / cardioversão 
elétrica  

44)Dois residentes de Clínica Médica após exaustivo dia de plantão elaboram 5 
afirmativas sobre o tema Insuficiência Cardíaca. Escolha a alternativa mais 
correta em relação as afirmações:  

I. É possível um paciente ter insuficiência cardíaca sem ter débito 
cardíaco reduzido.  

II. Se um paciente é diagnosticado com Insuficiência Cardíaca, em sua 
receita terão que constar sempre pelo menos duas a três novas 
medicações que aumentem sua expectativa de vida, salvo raríssimas 
exceções.  

III. Insuficiência cardíaca é uma doença crônica, progressiva e 
irreversível, porém há medicações que podem melhorar qualidade 
de vida e reduzir mortalidade.   

IV. É possível tratar insuficiência cardíaca com hidratação venosa.  
V. Algumas medicações que reduzem a atividade neuro-humoral 

reduzem a mortalidade dos pacientes com insuficiência cardíaca 
com fração de ejeção do ventrículo esquerdo < 40%, tais como: 
enalapril, atenolol e espironolactona.  

a)V - F - F - V - V 
b)V - F - F - V - F 
c)V - V - F - V - F 
d)V - F - V - V - F 

Hemoglobina 7,8 Ureia 90

Hematócrito 29% Creatinina 1,8

Leucograma 9800 Sódio 130

Plaquetas 90.000 Potássio 6,2

INR 4,5 BNP 5600



e)V - F - F - F - V 

45)Diante de um paciente com alta suspeita de insuficiência cardíaca 
descompensada perfil B através de anamnese e exame físico, escolha 
dentre as alternativas a que melhor descreve a ordem de prioridade de 
solicitação de exames complementares na unidade de pronto-
atendimento: 

a) 1- Eletrocardiograma 2- Ecocardiograma 3- BNP 4- Hemograma 
e bioquímica básica 

b) 1- Ecocardiograma 2- Eletrocardiograma 3- Radiografia de tórax 
4- BNP  

c) 1- Radiografia de tórax 2- Eletrocardiograma 3- Ecocardiograma 
4- Hemograma e bioquímica básica 

d) 1- Eletrocardiograma 2- Hemograma e bioquímica básica 3- 
Ecocardiograma 4- Rx tórax 5- BNP  

e) 1- Eletrocardiograma 2- Hemograma e bioquímica básica 3- 
Radiografia de tórax 4- Ecocardiograma  

46)Marque a medicação abaixo que muda a mortalidade em pacientes com 
insuficiência cardíaca  

a) Diurético de alça -> furosemida 
b) Bloqueador do receptor de aldosterona -> espironolactona  
c) Nitrato -> monocordil  
d) Betabloqueador -> atenolol  
e) Digital -> digoxina  

47)Qual tipo de terapia recomenda-se para doentes com quadro de 
insuficiência cardíaca, cujo exame a beira do leito revela sinais e sintomas 
que classifica no perfil L (frio e seco)? 

a) Hidratação venosa + dobutamina 
b) Betabloqueador + nitroglicerina   
c) Hidratação venosa + noradrenalina  
d) Hidratação venosa + nitroglicerina 
e) Inibidor da ECA + betabloqueador  

48)Paciente com miocardiopatia dilatada isquêmica interna na enfermaria de 
cardiologia com quadro de insuficiência cardíaca descompensada. Em 
relação aos cuidados na assistência do paciente marque a alternativa 
incorreta: 

a) Restrição hídrica de 800 -1000ml/dia 
b) Dieta hipossódica -> < 2g de sal por dia  
c) Pesar diariamente o paciente em jejum  
d) Balanço hídrico -> anotar diurese  
e) Suspender betabloqueador e Inibidor da ECA  

49)Em relação ao tratamento do acidente vascular cerebral hemorrágico 
analise as seguintes afirmações: 

I. Deve-se evitar reduções excessivas dos níveis pressóricos  
II. Alvo pressórico: PA 160/90mmHg ou PAM < 110mmHg 
III. Manter PPC > 60 -80mmHg 

a) Afirmação I e II são verdadeiras  
b) Afirmação I e III são verdadeiras  



c) Todas as afirmações são falsas 
d) Afirmação I, II e III são verdadeiras  
e) Afirmação II e III são verdadeiras  

50)Paciente de 72 anos, masculino, procura o pronto-socorro devido a 
episódio de síncope. Encontra-se no momento assintomático. Realizado 
eletrocardiograma demonstrando eventuais estímulos sinusais bloqueados, 
intervalo PR fixo nos impulsos conduzidos e intervalo RR regular. Com base 
na descrição do eletrocardiograma marque o diagnóstico do paciente.  

a) Bloqueio atrioventricular do 1ºgrau  
b) Bloqueio atrioventricular de 2ºgrau tipo Mobitz I  
c) Bloqueio atrioventricular de 2ºgrau tipo Mobitz II  
d) Bloqueio atrioventricular de 3ºgrau 
e) Bloqueio sinoatrial 


