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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 12 de dezembro 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  
DO2 -> oferta de oxigênio  
ECG -> eletrocardiograma  
FC-> frequência cardíaca  
Hb-> hemoglobina 
Hto -> hematócrito  
IECA -> inibidor da enzima conversora de angiotensina 
MSD -> membro superior direito  
MSE -> membro superior esquerdo  
PA-> pressão arterial  
PCR -> parada cardiorrespiratória ‘ 
RCP -> ressuscitação cardiopulmonar  
Sat-> saturação de oxigênio  
TCE -> trauma crânio-encefálico  
TEP -> tromboembolismo pulmonar  
TVP -> trombose venosa profunda  
VNI -> ventilação não invasiva  
 

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     

CKMB < 24     

 
  
  



1) Paciente de 70 anos, hipertenso, diabético com história de infarto agudo do miocárdio 

há cerca de 5 anos submetido a angioplastia com 02 stents. Procura a emergência do 

hospital devido a dispneia aos esforços ao longo da última semana com piora nas 

últimas 24 horas, inclusive em repouso. Relata que na última noite não conseguiu ficar 

deitado tendo que dormir sentado. Faz uso de enalapril 10mg 2x; AAS 100mg 1x; 

carvedilol 25mg 2x; furosemida 40mg 2x; atorvastatina 40mg 1x.  

No exame físico paciente encontra-se lúcido e orientado, dispneico com saturação de 

85% recebendo suporte de oxigênio através de cateter nasal de O2 a 3l/min. Perfusão 

capilar normal. Ausculta pulmonar com estertores crepitantes no 1/3 inferior de 

ambos hemitóraxes. Ausculta cardíaca com ritmo cardíaco regular e presença de 

turgência jugular patológica a 45°.  

Sinais vitais: FC: 70bpm PA: 180/100mmHg   Sat: 85%  

Com base no caso marque a alternativa correta em relação ao diagnóstico e conduta 

a. Insuficiência cardíaca aguda perfil B -> iniciar dobutamina e furosemida  

b. Insuficiência cardíaca perfil L -> iniciar milrinone e hidroclorotiazida 

c. Síndrome coronariana aguda -> iniciar AAS + clopidogrel e contato imediato 

com a hemodinâmica para intervenção coronariana percutânea 

d. Insuficiência cardíaca aguda perfil B -> iniciar nitroglicerina (tridil) e 

furosemida  

e. Síndrome coronariana aguda -> iniciar terapia trombolítica dentro de 30 

minutos  

 

2) Durante atendimento de um paciente na emergência este evoluiu para parada 

cardíaca em ritmo de fibrilação ventricular. Marque a alternativa correta 

a. Deve iniciar imediatamente ressuscitação cardiopulmonar alternando 

compressões torácicas e ventilação devendo-se aguardar o termino dos 5 

ciclos para realizar a desfibrilação  

b. A desfibrilação só deve ocorrer após a primeira dose de adrenalina 

c. Em todo paciente com fibrilação ventricular a primeira droga a ser utilizada é a 

amiodarona  

d. Durante a ressuscitação cardiopulmonar a presença de via aérea avançada é 

mandatória 

e. Deve iniciar imediatamente ressuscitação cardiopulmonar e desfibrilação 

precoce assim que o desfibrilador estiver disponível.   

 

3) Paciente de 75 anos, hipertenso em uso de losartana 50mg procura a emergência 

devido a palpitação. Refere episódios semelhantes ao longo dos últimos 05 dias, 

porém autolimitados. No exame da emergência paciente encontra-se acordado, lúcido 

e orientado, sem queixa de dor precordial ou falta de ar. Perfusão capilar normal. 

Ausculta respiratória limpa. Ausculta cardíaca com ritmo cardíaco irregular. Restante 

do exame físico sem maiores alterações.  

Realizado ECG de 12 derivações abaixo  

 

 



Marque a alternativa com a melhor conduta: 

a. Anticoagulação plena + cardioversão elétrica imediata  

b. Anticoagulação plena + controle de frequência cardíaca com betabloqueador  

c. Controle de ritmo com amiodarona sem necessidade de anticoagulação plena  

d. Realização de ecocardiograma transtorácico com posterior cardioversão 

elétrica  

e. Desfibrilação elétrica imediata  

 

4) Paciente admitido na emergência com quadro de taquiarritmia estável com QRS 

estreito e R-R regular não tendo respondido a manobra vagal. Marque a próxima 

droga que deve ser administrada  

a. Atenolol 

b. Amiodarona 

c. Adenosina 

d. Atensina 

e. Adrenalina 

 

5) Senhora de 70 anos após apresentar dois episódios de síncope na rua chega trazida 

pelos familiares a emergência. A paciente encontra-se sonolenta, desorientada com 

perfusão capilar lentificada. Sinais vitais: FC: 25bpm PA: 70/40mmHg  Sat: 88%. Exame 

físico sem maiores alterações. Eletrocardiograma mostra ondas P dissociadas do QRS 

sendo a frequência das ondas P maior que do QRS e intervalo R-R regular. Marque a 

alternativa com o melhor diagnóstico e conduta 

a. Bloqueio atrioventricular total -> monitorização clínica e implante de 

marcapasso definitivo  

b. BAV 2: 1 -> atropina e marcapasso transcutâneo  

c. Bloqueio atrioventricular de 2ºgrau tipo MOBITZ II -> marcapasso transvenoso 

d.  Bloqueio atrioventricular total-> -> atropina e marcapasso transcutâneo 

e. BAV 2: 1 -> monitorização clínica e implante de marcapasso definitivo  

 

6) Paciente de 78 anos, hipertenso e diabético, chega a emergência do hospital com 

quadro de dor torácica tipo A com o seguinte eletrocardiograma  

 

 

 

 

 



Marque a alternativa com a conduta correta: 

a. Iniciar aspirina + clopidogrel + heparina não fracionada e indicar angioplastia 

primária  

b. Iniciar aspirina e solicitar enzimas cardíacas para definir risco do paciente  

c. Iniciar aspirina + clopidogrel + enoxaparina e solicitar enzimas cardíacas. Caso 

positiva indicar cateterismo cardíaco.  

d. Iniciar aspirina + clopidogrel + enoxaparina e realizar terapia trombolítica com 

alteplase devido a idade acima de 75 anos ser contraindicação a angioplastia  

e. Iniciar aspirina + clopidogrel e realizar terapia trombolítica com alteplase sem 

anticoagulação devido ao risco de sangramento 

 

7) São contraindicações absolutas a terapia trombolítica exceto: 

a. TCE ou trauma de face significativos há menos de 3 meses 

b. Suspeita de Dissecção Aórtica 

c. Hemorragia Intracraniana prévia 

d. Neoplasia Intracraniana conhecida 

e. Úlcera péptica ativa  

 

8) Paciente de 81 anos em acompanhamento no ambulatório de pneumologia devido a 

doença pulmonar obstrutiva crônica (ex-tabagista pesado). Hoje procura a emergência 

do hospital devido a febre não aferida nos últimos dois dias associado a sonolência e 

desconforto respiratório.  

Ao exame: Paciente sonolento, despertável ao chamado, porém sem sustentar a 

vigília. Acianótico, anictérico, hipocorado (+/4+), hipohidratado (2+/4+). Taquipnéico 

com esforço respiratório. Perfusão capilar lentificada 

FC: 120bpm  PA: 80/40mmHg  Sat: 86%  

Ausculta pulmonar com estertor crepitante no 1/3 médio de hemitórax esquerdo. 

Ausculta cardíaca com ritmo cardíaco regular. Restante do exame físico sem maiores 

alterações.  

Eletrocardiograma com ritmo sinusal  

Radiografia de tórax com infiltrado alveolar no 1/3 médio do hemitórax esquerdo  

 

LABORATÓRIO  GASOMETRIA 

Hb 13,6  pH 7,15 

Hto 42%   PCO2 20 

Leuco 25.600  PO2 60 

Plaquetas 80.000  HCO3 15,0 

Ureia 100  BE -6,0 

Creatinina 2,2  SAT 88% 

Sódio 143  LACTATO 5,0 

Potássio 4,5    

Magnésio 2,0    

Ptn C reativa 25    

  



Marque a alternativa correta em relação ao tratamento do paciente 

a. Cardioversão elétrica imediata sem sedação devido à instabilidade do paciente  

b. Ressuscitação volêmica e início precoce de antibiótico dentro de 01 hora após 

coleta de hemoculturas  

c. Entubação orotraqueal e início de noradrenalina com posterior tomografia para 

comprovar quadro infeccioso  

d. Diálise de urgência devido a acidose metabólica e reavaliação após para definir 

quadro infeccioso  

e. Inicio de noradrenalina em conjunto com hidrocortisona, início de 

antibioticoterapia dentro de 01 hora após coleta de hemoculturas  

 

9) Paciente de 60 anos, com diagnóstico de cirrose alcóolica deu entrada na emergência 

com quadro de hematêmese tendo logo evoluído para parada cardíaca em assistolia. A 

equipe de emergência logo iniciou os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar. 

Em relação a esses procedimentos marque a alternativa correta.  

a. Paciente deve receber ressuscitação volêmica vigorosa devido à suspeita de 

hipovolemia antes da adrenalina  

b. Desfibrilação elétrica precoce é mandatória neste caso  

c. Deve-se realizar protocolo de linha reta para confirmação do ritmo 

d. Em casos de assistolia pode-se usar a vasopressina em substituição a primeira 

ou segunda dose de adrenalina  

e. No caso de choque hipovolêmico deve-se primeiro corrigir o choque antes de 

iniciar ressuscitação cardiopulmonar 

 

10) A oferta de oxigênio aos tecidos (DO2) é dependente do volume sistólico. Em relação 

aos fatores que influenciam o volume sistólico marque a alternativa incorreta 

a. A elevação da frequência cardíaca aumenta o volume sistólico  

b. O uso de drogas inotrópicas como a dobutamina aumenta o volume sistólico 

por aumentar a contratilidade da fibra do miocárdio  

c. Pré-carga é definido como volume no ventrículo no final da diástole  

d. A pós carga é a resistência que o ventrículo deve ultrapassar para ejetar o 

volume de sangue  

e. A pressão venosa central é uma medida indireta de pré-carga  

 

11) Paciente com dissecção aórtica com comprometimento apenas da aorta ascendente 

são classificados como: 

a. DeBakey tipo I  

b. Stanford B  

c. DeBakey tipo III 

d. Stanford C  

e. DeBakey tipo II 

 

 

 



12) Paciente de 75 anos, hipertenso em tratamento irregular com olmesartana, procura 

atendimento de emergência devido a hemiparesia em dimidio esquerdo. Tomografia 

de crânio mostrou AVE hemorrágico. Em relação ao tratamento desta patologia 

marque a alternativa correta 

a. A meta pressórica deve ser PA < 160/90mmHg ou PAM<110mmHg 

b. A pressão de perfusão cerebral deve ser mantida acima 60-80mmHg 

c. Deve ser mantida cabeceira elevada e considerara analgesia e sedação nos 

pacientes com hipertensão intracraniana  

d. Todos os pacientes devem receber drogas antiepilépticas pelo alto risco de 

crise convulsiva nos primeiros 30 dias  

e. Salina hipertônica e manitol podem ser usados em casos selecionados para 

reduzir hipertensão intracraniana 

 

13) Mulher em uso de anticoncepcional é atendida na emergência com suspeita de TEP. O 

escore de Wells foi 1. Com base no algoritmo de tratamento marque a alternativa 

correta 

a. Deverá realizar D-dímero como próximo exame e sendo normal exclui TEP  

b. Paciente pelo uso de anticoncepcional tem indicação de angiotomografia  

c. A cintilografia ventilação-perfusão é o exame indicado por ser o menos 

invasivo  

d. Paciente não tem indicações de nenhum exame pois escore de Wells de 1 

exclui a possibilidade de TEP  

e. Deverá ser feito o BNP da paciente para diferenciar entre causa pulmonar ou 

cardíaca. 

 

14) São medicações que mudam a mortalidade na insuficiência cardíaca exceto:  

a. Betabloqueador: carvedilol, bisoprolol, metoprolol e nebivolol.  

b. Inibidores da enzima conversora de angiotensina  

c. Bloqueador do receptor de aldosterona  

d. Digital -> digoxina  

e. Hidralazina associado a nitrato  

 

15) Em relação ao BNP na insuficiência cardíaca aguda marque a alternativa correta: 

a. Marcador prognóstico  

b. Útil na avaliação diária para acompanhar a volemia do paciente  

c. BNP elevado exclui causa cardíaca  

d. BNP elevado é diagnóstico de IC perfil B  

e. No paciente com perfil L o BNP sempre estará normal  

 

 

 

 

 

 



16) Todas as afirmações a seguir sobre diuréticos na insuficiência cardíaca são verdadeiras, 

exceto: 

a. A espironolactona, um antagonista do receptor de aldosterona, podem causar 

hipercalemia principalmente quando associado a IECA  

b. Diuréticos de alça como a furosemida podem resultar em hipocalemia e 

alcalose metabólica  

c. A hidroclorotiazida é o diurético indicado na descompensação aguda pela 

maior capacidade de eliminar água e reduzir sintomatologia 

d. A eficácia dos diuréticos de alça é reduzida por fármacos anti-inflamatórios não 

esteroides. 

e. A combinação de drogas diuréticas como hidroclorotiazida com furosemida 

podem ser necessárias para maior negativação hídrica 

 

17) Todas as afirmações a seguir são verdadeiras, exceto: 

a. Os principais determinantes do débito cardíaco são frequência cardíaca e 

volume sistólico ventricular 

b. O aumento do lactato é um sinal de hipoperfusão tecidual devido a mudança 

na célula da respiração aeróbica para anaeróbica  

c. O cateter de swan-ganz é capaz de medir diretamente o débito cardíaco, 

pressão capilar pulmonar e pressão venosa central 

d. Objetivo principal do tratamento do choque é melhorar a oferta de oxigênio 

aos tecidos (DO2) 

e. A saturação venosa central de oxigênio menor que 60% é um marcador de 

baixo débito cardíaco  

 

18) Constituem objetivos terapêuticos no tratamento do paciente com IC aguda, exceto: 

a. Diurese 1 litro nas primeiras 24 horas  

b. Ausência de ortopnéia e esforço respiratório nas primeiras 24 h 

c.  Ausência de dispneia aos mínimos esforços em 72 h 

d. Frequência cardíaca < 100 bpm 

e. Pressão arterial sistólica entre 110 – 130 mmHg 

 

19) São indicações do uso de inotrópico na IC aguda  

a. Paciente admitidos em perfil A  

b. Pacientes em perfil C com PAS < 85mmHg 

c. Pacientes em perfil L antes da reposição volêmica  

d. Paciente em perfil B sem melhora com diurético  

e. Paciente independente do perfil clínico com BNP>1000 

 

20) Fazem parte dos critérios de Boston para definição de insuficiência cardíaca aguda 

exceto 

a. Refluxo hepato-jugular 

b. Terceira bulha  

c. Dispneia ao andar no plano  

d. Edema alveolar  

e. Ortopnéia  



21) Paciente de 65 anos em tratamento de câncer de pulmão com quimioterapia procura a 

emergência com quadro de dispneia. Encontrava-se em edema assimétrico de MMI 

sendo feito a hipótese de TVP com TEP. Realizado angioTC de confirmou trombo na 

região proximal da artéria pulmonar bilateralmente. Transferido para a unidade 

coronariana. Ao checar na unidade o paciente encontrava-se dispneico com esforço 

respiratório.  

Sinais vitais: FC: 112bpm PA: 80/40mmHg    Sat: 85%  

Ausculta pulmonar com diminuição do murmúrio vesicular bilateralmente. Ausculta 

cardíaca com ritmo cardíaco regular e presença com TJP a 45º com refluxo hepato-

jugular presente. Abdômen com fígado palpável a 3cm do rebordo costal direito, 

doloroso. Membros inferiores com edema assimétrico a direita com empastamento da 

panturrilha neste lado.  

Realizado ecocardiograma demonstrando disfunção do ventrículo direito com sinais de 

hipertensão pulmonar.  

Em relação ao caso marque a alternativa com a classificação do TEP e a melhor 

conduta terapêutica. 

a. TEP sub-maciço sendo indicado terapia trombolítica  

b. TEP maciço sendo indicado terapia trombolítica  

c. TEP sub-maciço sendo indicado anticoagulação plena sem trombólise 

d. TEP maciço sendo indicado anticoagulação plena sem trombólise 

e. TEP crônico sendo indicado anticoagulação oral apenas  

 

22) Em relação a cardioversão elétrica as seguintes afirmações são verdadeiras exceto: 

a. Sempre realizada em pacientes com pulso arterial presente  

b. Deve ser feito com sincronização  

c. Sedação deve ser considerada, porém não é obrigatória  

d. Dever ser realizado sempre com carga máxima  

e. Indicado em pacientes com taquiarritmia instável  

 

As próximas duas questões (questão 23 e 24) são referentes ao quadro clínico abaixo  

Paciente de 65 anos, sem co-morbidades importantes, procura a emergência devido à dispneia 

e tonteira. Relata que há carca de 10 dias vem apresentando quadro de dispneia aos esforços 

com piora nas últimas 48 horas associado à tonteira e lipotimia. Não faz uso de medicação 

regular.  

No exame encontrava-se acordado, referindo tonteira e sensação de desmaio. Taquipnéico em 

repouso referindo cansaço aos mínimos esforços. 

Sinais vitais: FC: 50bpm  PA: 76/54mmHg  Sat: 88% com O2 suplementar  

Ausculta pulmonar com estertor crepitante no 1/3 inferior de ambos hemitóraxes  

Ausculta cardíaca com ritmo cardíaco irregular  

Restante do exame físico sem alterações  

 

Eletrocardiograma de 12 derivações mostrado abaixo 



 

23) Qual o diagnóstico eletrocardiográfico  

a. BAV 1º grau  

b. BAV 2ºgrau MOBITZ I  

c. BAV 2ºgrau MOBITZ II  

d. BAV 2:1  

e. BAVT  

 

24)  Qual a melhor sequência terapêutica para o paciente 

a. Furosemida venosa + VNI + inotrópico (dobutamina) 

b. Cardioversão elétrica sincronizada  

c. Dopamina + entubação orotraqueal + marcapasso definitivo  

d. Monitorização em unidade coronariana para aguardar marcapasso definitivo  

e. Atropina + marcapasso transcutâneo com posterior implante de marcapasso 

transvenoso 

 

25) Fazem parte dos cuidados gerias aplicados a pacientes internados com IC aguda 

exceto: 

a. Profilaxia de TVP  

b. Suspender medicações orais  

c. Pesar diariamente o paciente em jejum  

d. Restrição hídrica 800-1000ml por dia  

e. Monitorar e anotar diurese 

 

26) São exemplos de choque obstrutivo exceto: 

a. Pneumotórax hipertensivo 

b. Tamponamento cardíaco 

c. Pericardite obstrutiva  

d. Sepse 

e. Embolia pulmonar maciça 

 



27) Paciente procura a emergência do hospital com quadro sugestivo de TEP. Plantonista 

solicita exames laboratoriais e realiza o escore de Wells com resultado de 4. D-dímero 

foi positivo. Solicitado então angiotomografia pulmonar o qual foi programado para o 

dia seguinte. Qual a melhor conduta a ser tomada enquanto se aguarda o exame. 

a. Iniciar anticoagulação plena enquanto se aguardo a antioTC  

b. Não realizar anticoagulação plena até a realização da angioTC 

c. Solicitar ecocardiograma, caso normal aguardar angioTC para início de 

anticoagulação  

d. Paciente tem indicação de trombolítico e não anticoagulação  

e.  Implante de filtro de veia cava enquanto se aguarda angioTC 

 

28) Com relação a definição e fisiopatologia das síndromes coronarianas agudas marque a 

alternativa incorreta 

a. A síndrome coronariana aguda sem supra do segmento ST é dividida em angina 

instável e infarto agudo do miocárdio sem supra ST  

b. O infarto agudo do miocárdio ocorre quando há morte de célula miocárdica 

podendo ser identificado através das enzimas cardíacas como a troponina 

c. O infarto agudo do miocárdio pode ocorrer com artérias coronarianas normais  

d. Todo paciente com infarto agudo do miocárdio deve receber dupla 

antiagregação (exemplo aspirina e clopidogrel) e anticoagulação plena 

(exemplo enoxaparina) 

e. Angina estável não constitui uma síndrome coronariana aguda  

 

As três próximas questões (questão 29, 30 e 31) são referentes ao caso a seguir  

  

Paciente feminina de 60 anos, hipertensa, diabética, dislipidêmica e com história 

familiar positiva para doença coronariana, procura a emergência do hospital com 

quadro de dor retroesternal em aperto de moderada intensidade com irradiação para 

o braço esquerdo iniciado há cerca de 24 horas com episódios progressivamente 

piores em repouso.  

 

Faz uso monocordil 20mg 2x, hidroclorotiazida 25mg 1x; aspirina 100mg; metformina 

750mg 1x e sinvastatina 20mg 1x  

 

Exame físico: Acordada, lúcida e orientada, acianótica, anictérica, normocorada, 

normohidratada. Ventilando sem esforço em ar ambiente. Fácies de dor.  

FC: 96bpm   PA: 160/100mmHg   Sat: 96%  

Ausculta pulmonar com MVUA sem RA  

Ausculta cardíaca com RCR com bulhas normofonéticas e sem sopros nos focos de 

ausculta  

Restante o exame físico sem alterações  

 

Eletrocardiograma em ritmo sinusal sem alterações isquêmicas agudas  

 

 

 



Laboratório  

Hemoglobina 13,6 Ureia 35 

Hematócrito 43% Creatinina 0,8 

Leucograma  6000 Sódio  138 

Plaquetas  250.000 Potássio  4,1 

CURVA ENZIMÁTICA  

 1ºSET 2ºSET 3ºSET 

CKMB  15 18 15 

Troponina  0,05 0,03 0,05 

 

29) Paciente internado na unidade coronariana com diagnóstico de angina instável. 

Podemos classificar esse paciente em relação a angina instável da seguinte maneira  

a. IB1 

b. IIIB1 

c. IA3 

d. IIC2 

e. IA2 

 

30) Em relação ao tratamento inicial do paciente marque a alternativa correta  

a. Paciente tem indicação de oxigênio suplementar para aumentar a oferta de 

oxigênio para o miocárdio  

b. Não está indicado uso de morfina pois a curva enzimática foi negativa  

c. Está contra-indicado o uso de nitroglicerina (tridil) pois a paciente já usava 

nitrato (monocordil) 

d. Deverá ser feito ataque de clopidogrel ou ticagrelor associado a anticoagulação 

plena enoxaparina 1mg/Kg SC 12/12h 

e. Paciente deve ser mantido apenas com AAS e receber ataque de clopidogrel ou 

ticagrelor apenas se for definido pela realização de cateterismo  

 

31) Após avaliação clínica inicial feito escore de risco GRACE com valor de 145. Como base 

na história clínica e avaliação de risco marque a alternativa correta 

a. Paciente de médio risco com indicação de realização de estratificação funcional 

com teste ergométrico antes da alta 

b. Paciente de alto risco com indicação de estratificação invasiva com cateterismo 

em 24 horas  

c. Paciente não teve infarto sendo indicado apenas tratamento clínico sem 

estratificação  

d. Paciente de médio risco sendo indicado estratificação invasiva com cateterismo 

entre 24 e 72 horas  

e. Paciente de alto risco com indicação de estratificação invasiva com cateterismo 

entre 24 e 72 horas 

 

 

 

 

 



32) Paciente em parada cardíaca em ritmo de fibrilação ventricular já tendo sido realizado 

03 choques com carga máxima. Equipe de resposta rápida chega ao local e punciona 

um acesso venoso. A próxima droga a ser utilizada é 

a. Amiodarona 

b. Vasopressina 

c. Adrenalina 

d. Adenosina 

e. Atropina 

 

33)  Paciente de 65 anos atendido na emergência com quadro de infarto agudo do 

miocárdio com supra desnivelamento do segmento ST sendo submetido à terapia de 

trombolítica sem critérios de reperfusão tendo permanecido com dor precordial. 

Sobre o caso marque a alternativa correta 

a. Dever ser realizado nova tentativa de trombólise com dose dobrada  

b. Deve ser realizado cateterismo após 24 horas do uso do trombolítico devido ao 

risco de sangramento  

c. Paciente deve ser encaminhada de urgência ao centro cirúrgico para 

revascularização cirúrgica  

d. Está indicado cateterismo de urgência para realização de angioplastia de 

resgate  

e. A trombólise é contra-indicação ao cateterismo sendo indicado neste caso 

apenas tratamento clínico  

 

34) Sobre o D-dímero em pacientes com TEP marque a alternativa incorreta  

a. Não deve ser solicitado em paciente com alta probabilidade de TEP  

b. Sepse, AVC e IAM são causas que podem cursar com elevação do D-dímero 

c. Em paciente com baixa probabilidade um D-dímero normal exclui TEP  

d. Em paciente com probabilidade intermediária um D-dímero normal exclui TEP  

e. Constitui um exame de triagem pela alta especificidade  

 

35) Sobre o tratamento na emergência das síndromes coronarianas agudas marque a 

alternativa incorreta  

a. Metoprolol venoso deve ser feito a cada 1-2 minutos até a dose máxima de 

15mg (3 ampolas) 

b. Nitratos estão contra-indicados em pacientes que fizeram uso de sildenafil nas 

últimas 24 horas  

c. Tanto a enoxaparina quanto a heparina não fracionada podem ser usadas, 

porém o maior risco de sangramento ocorre quando há troca do tipo de 

heparina.  

d. Pelo risco de sangramento apenas os pacientes de alto risco devem receber 

aspirina  

e. A morfina além de diminuir a descarga adrenérgica pelo efeito analgésico 

possui também efeito vasodilatador  

 

 

 



36) Em relação às características da urgência hipertensiva marque a alternativa correta 

 a. Sem lesão de órgão alvo  

 b. Necessidade de medicamento parenteral  

 c. Necessidade de internação em terapia intensiva 

 d. Risco iminente de vida   

 e. Pressão arterial sistólica > 120mmHg  

 

As três próximas questões (questão 37, 38 e 39) são referentes ao caso a seguir  

  

Paciente masculino de 72 anos, hipertenso em uso de hidralazina e indapamida, 

tabagista ativo de 40maços/ano e dislipidêmico em uso de sinvastatina 40mg, procura 

a emergência do hospital com quadro dor torácica súbita de forte intensidade, 

retroesternal, com irradiação para dorso, associada a náuseas e sudorese. 

 

Exame físico: Acordado, lúcido e orientado, acianótica, anictérica, normocorado, 

normohidratado. Leve taquipnéia com necessidade de oxigênio suplementar  

FC: 114bpm   PA(MSD): 160/120mmHg   PA(MSE): 196/120mmHg:   Sat: 91%  

Ausculta pulmonar com MVUA e estertores crepitantes em 1/3 inferior de ambos 

hemitóraxes   

Ausculta cardíaca com RCR com bulhas normofonéticas e sopro diastólico 3+/6+ em 

foco aórtico com irradiação para carótida  

Restante o exame físico sem alterações  

 

Eletrocardiograma em ritmo sinusal sem alterações isquêmicas agudas  

 

Laboratório  

Hemoglobina 13,6 Ureia 50 

Hematócrito 43% Creatinina 1,2 

Leucograma  12000 Sódio  138 

Plaquetas  250.000 Potássio  4,1 

Troponina  0,05 CKMB 10 

 

 Radiografia de tórax  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eletrocardiograma  

 

 

37) Marque a alternativa com a melhor hipótese diagnóstica 

 a. Infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamente do segmento ST  

 b. Angina instável  

 c. Dissecação de aorta 

 d. Tromboembolismo pulmonar 

 e. Encefalopatia hipertensiva 

 

38) Com relação à hipótese diagnóstica marque a alternativa com o melhor exame 

complementar para investigação diagnóstica. 

 a. Ecocardiograma transtorácico  

 b. Cateterismo cardíaco  

 c. Ressonância cardíaca 

 d. Cintilografia miocárdica 

 e. Angiotomografia de tórax  

  

39) Em relação ao tratamento na emergência marque a alternativa com a melhor 

conduta 

 a. Betabloqueador venoso associado à nitroprussiato de sódio.  

 b. Ataque de AAS e clopidogrel associado a enoxaparina 1mg/Kg 12/12h  

 c. Anticoagulação plena com heparina não fracionada ajustado conforme pTT 

 d. Terapia trombolítica com alteplase 

 e. Furosemida venosa associado a dobutamina 

 

 

 



40) Em relação às características da massagem cardíaca durante o suporte avançado 

de vida marque a alternativa incorreta 

 a. Frequência de 100 A 120 compressões por minuto  

 b. 5 a 6cm de profundidade  

 c. Permitir o retorno completo do tórax sem perder contato das mãos com o 

esterno 

 d. Minimizar ao máximo as interrupções da massagem 

e. Interromper massagem para checar ritmo, desfibrilação e entubação 

orotraqueal  

 

41) Com relação via aérea durante o suporte avança de vida marque a alternativa 

correta 

 a. Entubação orotraqueal é um método de ventilação superior a bolsa-válvula-

máscara (AMBU) 

 b. Em pacientes submetidos a entubação orotraqueal durante a RCP não se 

deve mais intercalar ventilação e massagem cardíaca  

 c. Em pacientes sem via aérea avançada deve-se realizar uma ventilação a cada 

10 a 12 segundos 

 d. Método de ventilação com bolsa-válvula-máscara (AMBU) pode ser feito 

com um ou dois socorristas 

 e. Deve-se sempre ventilar o paciente antes da desfibrilação  

 

42) São recomendações de tratamento no paciente com sepse segundo o “Surviving 

Sepsis Campaign” exceto: 

 a. Noradrenalina como vasopressor de 1ª linha 

 b. Hidrocortisona 200mg/dia em todos os pacientes com sepse  

 c. Controle glicêmico rigoroso com meta glicêmica < 180mg\dL 

 d. Ventilação mecânica com PEEP elevada 

 e. Ressuscitação volêmica 30ml/Kg/h nas primeiras 3 horas 

 

43) Marque a alternativa com a característica do bloqueio sinoatrial 

 a. Intervalo PR > 240ms  
 b. Intervalo PR com aumento progressivo  
 c. Eventuais estímulos sinusais bloqueados 
 d. Pausas não precedidas de onda P  
 e. Ondas P dissociadas do QRS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44) O cateter de artéria pulmonar (swan-ganz) é um método de monitorização cardíaca 

invasiva que permite avaliação de diversos parâmetros hemodinâmicos diferenciando 

os diferentes tipos de choque. Marque a alternativa correta entre o tipo de choque e 

os parâmetros hemodinâmicos.  

  

 Tipo de choque DC POAP RVS PVC  

a. Cardiogênico  Alto Baixa  Alto  Baixa  

b. Hipovolêmico  Baixo  Baixo  Alto Baixo  

c. Séptico  Alto  Baixo Alto Baixo  

d. Tamponamento cardíaco  Alto Baixo Alto  Alto  

e. TEP  Baixo  Baixo  Baixo Alto  

 

 

45) São características da administração de medicações durante a parada cardíaca 

exceto: 

 a. Diluir as medicações sempre para 10ml de solução salina  

 b. Pode ser feito por acesso venoso ou intra-ósseo  

 c. Lavar as medicações logo em seguida com 20ml de solução salina  

 d. Elevação do membro por 10 a 20 segundos após a infusão 

 e. Sempre administrar as medicações em bolus  

 

46) Marque a alternativa incorreta em relação aos diagnósticos diferenciais e seu 

respectivo tratamento durante uma parada cardíaca. 

 a. Hipovolemia → soro fisiológico  

 b. Acidose →bicarbonato  

 c. Tamponamento cardíaco → pericardiocentese 

 d. Hipercalemia → infusão de glico-insulina 

 e. Hipocalemia → gluconato de cálcio 

 

As três próximas questões (questão 47, 48 e 49) são referentes ao caso a seguir  

Paciente de 68 anos, obeso, tabagista, hipertenso em uso de candesartana e anlodipino é 

trazido pelos familiares desacordado para a emergência. Segundo os familiares paciente esta 

em casa quando se queixou de dor precordial apresentando colapso súbito logo após. N 

avaliação da emergência o paciente encontra-se irresponsivo, sem ventilação e sem pulso 

carotídeo palpável. A monitorização eletrocardiográfica mostra o seguinte traçado  



 

  

 
 
 
 

 
47) Marque a alternativa com a melhor sequência de condutas a serem tomadas  

a. Iniciar massagem cardíaca intercaladas com ventilação (30:2) até completar 05 
ciclos.  
b. Abrir via aérea, realizar 02 ventilações de resgate. Caso mantenha-se em pulso 
iniciar massagem cardíaca  
c. Checar cabo, ganho e derivação para confirmar o ritmo e realizar desfibrilação caso 
confirme o ritmo  
d. Realizar cardioversão elétrica sincronizada imediatamente 
e. Iniciar massagem cardíaca até a chegada e preparo do desfibrilador e realizar a 
desfibrilação o mais precocemente possível    
 

48) Após o retorno da circulação espontânea marque a alternativa incorreta em relação aos 
cuidados pós PCR  
 a. Manter saturação de O2 entre 94 e 98%  
 b. Manter PA sistólica > 90mmHg 
 c. Evitar hipertermia 

d. Considerar sedação para proteção neurológica  
e. Avaliação neurológica 24 horas após PCR 
 

49) O diagnóstico de infarto agudo do miocárdio sem supra desnivelamento do segmento ST foi 
confirmado no paciente. Marque a melhor conduta terapêutica a ser tomada  

a. Realização de estratificação invasiva (cateterismo) de emergência (em menos de 2 
horas) 
b. Internação em unidade coronariana para estabilização clínica e realização de 
estratificação invasiva (cateterismo) em 24 horas  
c. Paciente pós parada cardíaca sendo contra-indicado cateterismo devendo fazer 
apenas tratamento clínico  

 d. Deverá ser realizado avaliação neurológica antes da investigação coronariana  
 e. Realizar terapia trombolítica imediata devido a contra-indicação ao cateterismo  
 
50) Quais intervenções inquestionavelmente modificam sobrevida numa parada cardíaca 
 a. Rápido início do suporte básico de vida  
 b. Massagem cardíaca de alta qualidade  
 c. Minimizar interrupções da massagem  
 d. Menor tempo entre o início da parada cardíaca e a primeira dose de adrenalina  
 e. Desfibrilação precoce  

  
 
 


