
QUESTÕES ESTÁGIO MÉDICO 

 

1) Paciente de 62 anos, hipertensa, diabética internada no Hospital há cerca de 01 semana devido a Angina 
Instável. Realizada estratificação invasiva através de Cateterismo Cardíaco demonstrando lesão de tronco de 
coronária esquerda. Paciente em uso de Aspirina, Metformina, Enalapril e Sinvastatina. Definido pela realização 
de cirurgia de Revascularização Miocárdica. Encontra-se no primeiro dia de pós-operatório tendo sido extubada 
nas primeiras 6 horas. Durante a avaliação de enfermagem com 12 horas de pós-operatório a paciente refere 
tonteira e sensação de desmaio. O médico plantonista é chamado para avaliar a paciente. 
No exame clínico ele percebe a paciente pálida, com extremidades frias. 
Frequência Cardíaca: 120bpm   Pressão Arterial: 80/60mmHg   Saturação: 96%;  
Ausculta pulmonar limpa; 
Ausculta cardíaca mostra um ritmo cardíaco regular com hipofonese de bulhas. Apresenta turgência jugular 
patológica a 45º; 
Restante do exame sem maiores alterações;  
No balaço da enfermagem pode-se observar um débito urinário de 50ml/h.  
 
Em relação ao caso marque a alternativa com a melhor conduta  
 
a) Solicitação de Troponina e Cateterismo Cardíaco de emergência  
b) Ressuscitação volêmica com administração de antibioticoterapia dentro de 01 hora  
c) Avaliação de pulso paradoxal e Pericardiocentese 
d) Realização de Eletrocardiograma com Adenosina  
e) Tomografia de tórax e Toracocentese  
 
2) Paciente de 65 anos é internado na terapia intensiva devido confusão mental, náusea e vômito. 
Segundo familiares há cerca de 2 dias o paciente começou a apresentar náusea, vômitos, diarreia e dor 
abdominal difusa. Nas últimas 24 horas começou a evoluir com confusão mental, distúrbios visuais e 
palpitação. Nega febre. Nega sintomas urinários e respiratórios.  
O paciente faz acompanhamento no ambulatório de cardiologia devido a Miocardiopatia Dilatada Isquêmica. 
Tem como comorbidades: Doença Coronariana com Infarto há cerca de 3 anos, Fibrilação Atrial Permanente e 
Hipertensão Arterial. 
Faz uso de: Furosemida 40mg 2x; Bisoprolol 10mg 1x, Digoxina 0,25mg 1x, Enalapril 20mg 2x, Atorvastatina 
40mg 1x, Espironolactona 25mg 1x e Apixabana 5mg 2x.  
No exame físico o paciente encontra-se acordado, desorientado no tempo e no espaço, hipocorado (+/4+), 
hipohidratado (+/4+), anictérico e acianótico. Perfusão capilar preservada.   
Frequência Cardíaca: 35bpm     Pressão Arterial: 90/60mmmHg   Saturação: 97%  
Ausculta respiratória com murmúrio vesicular universalmente audível sem ruídos adventícios  
Ausculta cardíaca com ritmo cardíaco irregular, sem turgência jugular patológica a 45º 
Abdômen com peristalse presente. Doloroso difusamente a palpação profunda sem sinais de irritação 
peritoneal. Sem hepato ou esplenomegalia.  
Membros inferiores sem edema. 
Eletrocardiograma com ritmo de Fibrilação Atrial com baixa resposta ventricular e extra-sístoles ventriculares 
frequentes  
 
Laboratório: 
 

Hemoglobina: 10,0 Ureia 60 
Hematócrito: 30% Creatinina 1,2 
Leucócitos 6500 Sódio 130 



Plaquetas 200.000 Potássio 6,0 
   
Em relação ao caso clínico acima marque a alternativa correta:  
 
a) Principal hipótese diagnóstica é Sepse de provável foco gastrointestinal, devendo ser coletado 02 
amostras de hemocultura e iniciado Ciprofloxacino com Metronidazol.  
b) Paciente com Bradicardia e instabilidade hemodinâmica decorrente da Hipercalemia por uso de 
Espironolactona, devendo ser implantado marcapasso provisório de imediato.  
c) Paciente com descompensação do quadro de Insuficiência Cardíaca (perfil C) por desidratação, 
devendo-se suspender a Furosemida e fazer reposição volêmica. 
d) Paciente com suspeita de Intoxicação Digitálica devendo-se suspender o Bisoprolol, Digoxina e diurético, 
além de realizar reposição volêmica e dosagem de digoxina sérica. 
e) Paciente com suspeita de Isquemia Mesentérica devendo ser avaliado lactato sérico e tomografia de 
abdômen com contraste para definição de procedimento cirúrgico.  

 

3) Paciente de 44 anos internado há cerca de 72 horas na terapia intensiva devido a quadro de Pneumonia 
Bacteriana com pouca resposta ao tratamento com Moxifloxacino. Realizado uma tomografia de tórax para 
avaliação do quadro demonstrando um Derrame Pleural a esquerda moderado. O plantonista realiza uma 
Toracocentese diagnóstica com os seguintes achados: aspecto turvo; pH: 7,18; lactato desidrogenase (LDH): 
390; proteína: 5,6g/dl, glicose: 62, leucócitos: 4800/mm3 sendo 95% de neutrófilos e ausência de bactérias pelo 
GRAM. Marque a alternativa correta em relação ao caso:  
 
a) Não há indicação de drenagem pleural devendo ser trocado o esquema antimicrobiano para 
Piperacilina-Tazobactan para cobertura de Pseudomonas Aeruginosa. 
b) O derrame pleural com dosagem de pH < 7,2 é compatível com Empiema devendo ser submetido a 
drenagem pleural. 
c) O derrame pleural com dosagem de proteína maior que 5,0 g/dl é compatível com transudato devendo 
ser iniciado diurético venoso para negativar o balanço hídrico.  
d) A ausência de bactérias pelo GRAM exclui causa infecciosa devendo ser suspenso o antibiótico e 
investigado causas não infecciosas para o quadro do paciente.  
e) A presença de LDH > 300 é compatível com tuberculose pleural sendo indicado pleuroscopia com 
biópsia para confirmação diagnóstica.  
 
4) Homem de 60 anos de idade internado na terapia intensiva devido a Pneumonia Viral. Há cerca de 24 
horas encontra-se em prótese ventilatória. Na avaliação clínica da rotina observa-se que o paciente está sedado 
em RASS (Richmond Agitation Sedation Scale) -5 com Midazolam e Fentanil. Encontra-se em uso de 
Noradrenalina a 0,2ug/kg/min. 
Sinais Vitais: Frequência Cardíaca: 100bpm   Pressão Arterial: 120/80mmHg   Saturação: 92%  
Radiografia de tórax com infiltrado bilateral difuso; 
Gasometria arterial com pH: 7,30, pCO2: 50, pO2: 80, HCO3: 20,0, BE: -1; SatO2: 94%, PaO2/FiO2: 160; 
 
Marque a alternativa com melhor combinação de parâmetros ventilatórios para esse paciente:  
 
a) Pressão controlada com volume corrente =6ml/Kg e pressão de platô < 30 cmH2O 
b) Volume controlado com volume corrente =6ml/Kg e Peep elevado acima de 14 
c)  Pressão controlada com volume corrente > 6ml/Kg e pressão de platô > 30 cmH2O 
d) Volume controlado com volume corrente > 6ml/Kg e pressão de platô < 30 cmH2O 
e) Pressão controlada com volume corrente =6ml/Kg e Peep elevado acima de 14 
 



5) Paciente internado há cerda de 01 semana no CTI em tratamento de Pielonefrite tendo evoluído nas 
últimas 24 horas com piora clínica necessitando de intubação orotraqueal. Gasometria arterial e radiografia 
compatíveis com SDRA (Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo). Com objetivo de melhorar a ventilação 
do paciente optou-se de realização de recrutamento alveolar com elevação progressiva de PEEP tendo atingido 
o máximo de 30cmH2O. Após o procedimento o paciente começou a evoluir com dificuldade ventilatória 
apresentando volume corrente baixo. Evoluiu com ausculta respiratória abolida em hemitórax esquerdo e 
hipotensão arterial. Marque a alternativa com a melhor conduta para o paciente: 
 
a) Realização de nova tentativa de recrutamento alveolar tentando atingir PEEP de 40 cmH2O. 
b) Realizar AngioTC de tórax pela possibilidade de Tromboembolismo Pulmonar  
c) Tomografia de crânio para avaliar Hipertensão Intracraniana  
d) Realizar drenagem pleural devido a Pneumotórax  
e) Realização de oxigenação por membrana extracorpórea 
 
6) A Ventilação Não-Invasiva (VNI) com pressão positiva é a técnica de suporte ventilatória na qual uma 
máscara, ou algum outro dispositivo, substitui o tubo traqueal ou a cânula de traqueostomia como interface 
entre o paciente e o ventilador mecânico. Sobre essa terapia marque a alternativa incorreta:  
a) Indicado em paciente com edema agudo de pulmão de maneira precoce em conjunto com a terapia 
medicamentosa. 
b) Pode ser usada em paciente pós-extubação para prevenir a falência respiratória pós-extubação. 
c) Paciente com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) agudizada possuem contraindicação pelo 
risco de barotrauma.  
d) A VNI é contraindicada em paciente com vômitos, distensão abdominal e sangramento digestivo alto.  
e) Pode ser usada no tratamento de hipoxemia em pacientes de pós-operatório de cirurgia abdominal ou 
torácica.  
 
7) Um paciente masculino de 72 anos de idade é internado na terapia intensiva devido a afasia e 
hemiplegia esquerda. Realizada Tomografia de crânio com área de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico 
Agudo em território de artéria cerebral média esquerda. Sua esposa relata que ele apresentou episódios 
intermitentes de febre com calafrios nas últimas duas semanas.  
O exame clínico cardiovascular mostrou um sopro sistólico ejetivo 2+/6+ na borda esternal superior direita e de 
um sopro protodiastólico 1+/4+ na mesma posição.  
Na terapia intensiva foram coletadas hemoculturas com crescimento de Staphylococcus aureus em quatro 
amostras.  
Realizado Ecocardiograma Transtorácico com uma função ventricular esquerda normal e estenose aórtica leve 
sem vegetações visíveis.  
Marque a alternativa correta em relação ao caso abaixo:  
a) Paciente não tem diagnóstico de Endocardite pois não preenche critério maior de presença de 
vegetação ao Ecocardiograma  
b) Paciente tem diagnóstico de Endocardite com indicação cirúrgica imediata devido a evento embólico 
cerebral.  
c) Paciente não tem diagnóstico de Endocardite pois não tem lesão valvar aguda ou disfunção ventricular.  
d) Paciente tem diagnóstico de Endocardite sem indicação cirúrgica no momento devendo iniciar 
tratamento antimicrobiano.  
e) Paciente tem diagnóstico de Endocardite devendo aguardar a negativação das hemoculturas para 
realizar a cirurgia de troca valvar.  

 

8) Paciente de 34 anos é internado na terapia intensiva com quadro de confusão mental e dispneia. 
Segundo familiares há cerca de 24 horas começou a ficar letárgico e confuso.  



No exame clínico o paciente encontra-se desorientado no tempo e no espaço. Acianótico, anictérico, 
normocorado e hipohidratado (2+/4+). Perfusão capilar preservada.  
Sinais Vitais Frequência Cardíaca: 122bpm   Pressão Arterial: 106/68mmHg Saturação: 98%     Frequência 
Respiratória: 34irpm 
Ausculta pulmonar com murmúrio vesicular universalmente audível sem ruídos adventícios.  
Ausculta cardíaca com ritmo cardíaco regular em 2 tempos, com bulhas normofonéticas e sem sopros nos focos 
de ausculta.  
Abdômen com peristalse presente, indolor a palpação superficial e profunda, sem massas ou visceromegalias.  
MMII sem edema.  
Avaliação neurológica prejudicada pela confusão mental.  
 
Laboratório: 
 

Hemoglobina: 13,5 Ureia 40 
Hematócrito: 42% Creatinina 0,8 
Leucócitos 7000 Sódio 126 
Plaquetas 250.000 Potássio 6,4 

   

Gasometria Arterial:  pH: 7,12; pCO2: 28; PO2: 95; HCO3: 12; SatO2: 98%; Glicose: 725 

Em relação ao caso apresentado, analise as seguintes afirmativas:  

I- Paciente tem diagnóstico de Cetoacidose Diabética.  
II- A principal causa da confusão mental nestes pacientes é infecciosa sendo indicado antibioticoterapia 
empírica.  
III- Tratamento deve ser feito com reposição volêmica e Insulina venosa.  
IV- A taquipneia do paciente é uma compensação da acidose metabólica.  
V- O acompanhamento do paciente deve ser feito com gasometria arterial pois o pH da gasometria venosa 
é geralmente mais baixo do que o arterial.  

 

Marque a opção com a combinação de afirmativas corretas:  

a) I, II, III 
b) I, III, V  
c) II, III, V  
d) I, III, IV 
e) I, II, V 

 

9) Paciente de 75 anos interna na unidade coronariana devido a quadro de Síncope com hematoma em 
face. Segundo familiares o paciente vem apresentando há cerca de 06 meses cansaço as esforços e dor no 
peito, porém não quis procurar atendimento médico.  
Faz uso de Enalapril de 10mg de maneira irregular devido a Hipertensão Arterial. 
Na avaliação clínica observou-se um sopro sistólico 5+/6+ com foco aórtico e aórtico acessório. O 
Ecocardiograma mostrou estenose aórtica grave com função ventricular esquerda normal. 
Em relação ao quadro clínico do paciente analise as seguintes afirmativas: 
  
I- A presença de estenose aórtica grave não justifica o quadro de síncope devendo-se realizar investigação 
com Angioressonância de vasos cervicais.  
II- Para determinar a causa da síncope há necessidade de Holter de 24 horas e Cateterismo Cardíaco.  



III- Paciente tem indicação de cirurgia de troca valvar aórtica.  

Marque a alternativa correta em relação as afirmações acima  

a) Apenas a afirmativa I está correta  
b) As afirmativas I e II estão corretas  
c) Apenas a afirmativa II está correta  
d) Apenas a afirmativa III está correta  
e) As afirmativas I e III estão corretas  
 
10)  Paciente de 40 anos com história de troca de valvar mitral há 20 anos com prótese mitral metálica 
interna na unidade cardio-intensiva com quadro de hemiplegia a esquerda iniciado há cerca de 2 horas.  
Medicação de uso regular: Marevan 5mg e Vitamina C  
No exame físico paciente está lúcido e orientado, acianótico, anictérico, normocorado, normohidratado.  
Frequência Cardíaca: 96bpm   Pressão Arterial: 180/100mmHg   Saturação: 99%  
Ausculta pulmonar com murmúrio vesicular universalmente audível sem ruídos adventícios.  
Ausculta cardíaca com ritmo cardíaco regular em 2 tempos com presença de click metálico. 
Abdômen com peristalse presente, indolor a palpação superficial e profunda, sem massas ou visceromegalias.  
MMII sem edema.  
Avaliação neurológica com plegia em dimidio esquerdo. 
Tomografia de crânio com área de sangramento em região temporal direita.  
  

Hemoglobina: 12,0 Ureia 30 INR 6,0 
Hematócrito: 38% Creatinina 0,8 pTT 1,6 
Leucócitos 5200 Sódio 138   
Plaquetas 320.000 Potássio 4,5   

 

Marque a alternativa com o melhor tratamento imediato para o paciente:  

a) Vitamina K e transfusão de plaquetas.  
b) Vitamina K e transfusão de plasma fresco congelado.  
c) Sulfato de protamina e transfusão de plaquetas.  
d) Plasma fresco congelado e desmopressina.  
e) Transfusão de plaquetas e complexo protrombínico.  
 
 

11) J.S.A, 72 anos, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), interna por piora da dispneia, febre e 
aumento do volume de escarro em comparação com padrão habitual. 

Ecocardiograma Transtorácico realizado durante a internação sugeriu sinais de cor pulmonale.  
Sobre o tratamento deste paciente, marque a única alternativa INCORRETA:  
 
a) Cessação do tabagismo reduz mortalidade além de reduzir declínio da função pulmonar, sendo opções 
farmacológicas entre outras a Adesivo de Nicotina, Bupropiona e Vareniclina sendo esta última a mais eficaz 
das três opções. 
b) Deve ser avaliado na alta hospital com gasometria arterial a necessidade de Oxigênio domiciliar, sendo este 
indicado nesse caso se pO2 entre 56-59 mmHg ou Saturação O2 < 90%.  
c) Os patógenos mais comuns associados a infecções pulmonares nesses pacientes são: Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae e Moraxella catarrhalis.  
d) Prednisona na dose entre 30 a 40mg/dia de 5 a 10 dias, broncodilatadores de curta duração e 
oxigenioterapia fazem parte do tratamento da exacerbação do DPOC.  



e) Em pacientes com exacerbação DPOC e hipercapnia (pCO2 > 45 mmHg) a ventilação não invasiva do tipo 
BIPAP reduz mortalidade e taxa de intubação.  
 

12) Sobre o manejo do paciente com Ascite, é INCORRETO afirmar que: 
 

a) Pode ser causado por patologias hepáticas, cardíacas ou oncológicas, porém a presença de eritema palmar e 
spider angioma sugerem causa hepática da ascite.  
b) Cirrose corresponde a cerca de 80-85% das causas de ascite. 
c) A realização de paracentese maior que 5 litros requer infusão de Albumina intravenosa na dose de 6 a 8 g de 
Albumina para cada litro de líquido ascitico retirado.  
d) O gradiente Albumina soro-ascite (GASA) é fundamental no diagnóstico da etiologia da Ascite. GASA ≥ 1,1 
g/dl está presente na Cirrose, enquanto GASA < 1,1 estão presentes na Carcinomatose Peritoneal e Ascite 
Cardíaca.  
e) O diagnóstico de Peritonite Bacteriana Espotânea (PBE) é sugerido na presença de mais de 250 
polimorfonucleares/microL no líquido ascítico, sendo confirmado após cultura positiva. O tratamento com 
antibiótico deve ser iniciado e deve cobrir bactérias do trato gastrointestinal como Escherichia coli.  
 

13) Sobre as complicações agudas do Diabetes Mellitus, marque a alternativa FALSA: 
 

a) A Cetoacidose Diabética é geralmente vista em diabéticos tipo 1, enquanto o Coma Hiperosmolar Não-
Cetótico é visto em diabéticos tipo 2. Hidratação venosa, Insulina venosa e controle rígido da glicemia capilar e 
eletrólitos fazem parte do tratamento de ambas as condições.  
b) Fazem parte da investigação do quadro a coleta de gasometria arterial, avaliação de eletrólitos incluindo 
cloro, função renal, EAS e, se necessários, outros exames como hemoculturas, tomografias para avaliação de 
possíveis causas de descompensação. 
c) Na Cetoacidose Diabética a gasometria provavelmente evidenciará pH baixo, pCO2 alto e bicarbonato baixo. 
d) Na Cetoacidose Diabética espera-se que o ânion gap esteja elevado.  
e) O médico deve aguardar o resultado da bioquímica do exame colhida na admissão antes do início da Insulina 
venosa. 
 

14) Sobre exame físico do aparelho cardiovascular, é INCORRETO afirmar que: 
 

a) A presença de pulso parvus tardus sugere estenose aórtica.  
b) Pulso paradoxal está presente classicamente no tamponamento cardíaco, mas também pode estar presente 
na embolia pulmonar, pneumotórax hipertensivo e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica grave.  
c) A presença de B3 em adultos com mais de 30-35 anos sugere sobrecarga volêmica ou disfunção de Ventrículo 
Esquerdo é um som que sucede B2, de baixa frequência, geralmente melhor audível no apex e com diafragma 
do estetoscópio, podendo ser normal quando audível em crianças.  
d) Em relação a B2, o componente A2 fisiologicamente precede P2 e esta diferença se amplifica durante a 
inspiração. Entretanto, nos pacientes com estenose aórtica e bloqueio de ramo pode ocorrer a presença de 
desdobramento paradoxal.  
e) A Manobra de Valsalva reduz o retorno venoso e tende a reduzir a maioria dos sopros cardíacos. Porém no 
sopro da cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva a manobra aumenta o gradiente no trato de saída do Ventrículo 
esquerdo, aumentando a intensidade do sopro.  
 

15) Um paciente com Insuficiência Cardíaca descompensada perfil hemodinâmico frio e congesto precisa 
iniciar inotrópico no Centro de Terapia Intensiva. Sabendo-se que a ampola de Dobutamina contém 
250mg em 20 ml e utilizando-se a solução de 40 ml de Dobutamina + 210 ml de Soro Fisiológico 0,9% 
(250 ml de solução), dado um peso de 70 Kg, qual a concentração da solução utilizada e velocidade em 
ml/h que deverá ser iniciada a Dobutamina na dose de 5 mcg/kg/min neste paciente, respectivamente:  



 
a) 2000 mcg/ml; 10,5 ml/h 
b) 5000 mcg/ml; 5,2 ml/h  
c) 2000 mcg/ml; 5,2 ml/h  
d) 5000 mcg/ml; 10,5 ml/h  
e) 2000 mcg/ml; 15 ml/h 
 

16) Paciente de 68 anos, com história de Câncer de Pulmão há 1 ano e meio, procura a Emergência com 
queixa de dispneia ao repouso. Durante o exame, você observa Frequência Cardíaca de 110bpm e 
Pressão Arterial 110x80mmHg na expiração e 92x70mmHg na inspiração. Sobre os achados do exame 
físico, qual destas afirmativas a seguir está correta? 
 

a) O achado do exame físico sugere pulso alternans e o diagnóstico mais provável é Doença Pulmonar 
Obstrutiva Grave. 
b) O achado do exame físico é normal e não tem significado clínico. 
c) O achado do exame físico é compatível com pulso paradoxal e é patognomônico de tamponamento cardíaco. 
d) O achado do exame físico é sugestivo de sinal de Kussmaul e está presente em situações de hipovolemia. 
e) O achado do exame físico é compatível com pulso paradoxal e está relacionado a situações como 
tamponamento cardíaco e Tromboembolismo Pulmonar. 
 

17) Sobre a Pancreatite, marque verdadeiro (V) ou falso (F) para as alternativas abaixo e depois escolha a 
alternativa correta:  
 

(    ) O diagnóstico é estabelecido na presença de 2 dos 3 critérios: a) dor abdominal típica; b) Aumento de 3x ou 
mais o limite superior da normalidade dos valores da amilase e/ou lipase séricas ; c) exame de imagem com 
achados sugestivos.  
(   )  As causas mais comuns são a Colelitíase e a Hipertrigliceridemia.  
(   ) O tratamento inicial geralmente consiste em dieta zero, hidratação venosa, resolução da causa base e 
administração de antibióticos.  
(   ) O escore de Ranson pode ser usado para avaliar o prognóstico da Pancreatite, sendo 2 dos critérios que 
fazem parte na avaliação inicial (admissão) do paciente a presença de cálcio sérico < 8 mg/dl e pO2 < 60 mmHg 
(   ) Complicações sistêmicas incluem Choque, Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto (SDRA) e 
Insuficiência Renal Aguda e complicações locais incluem Necrose Pancreática, Pseudocisto e Ascite.   
 
a) V F F V F 
b) V V F F V 
c) V F F F V 
d) F F F F V 
e) V F F V V 
 

18) São causas de Derrame Pleural Exsudativo , EXCETO: 
 

a) Tuberculose 
b) Lupus Eritematoso Sistêmico 
c) Pneumonia bacteriana 
d) Insuficiência cardíaca 
e) Mesotelioma 
 

19) No dia 1º de novembro de 2020 foi noticiada a morte de Tom Veiga, ator que interpretava o fantoche 
Louro José no programa Mais Você da TV Globo. Conforme noticiado a morte do ator teria sido 



decorrente de um Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico por ruptura de Aneurisma Cerebral. A 
respeito deste assunto é INCORRETO afirma que:  

a) Grande parte dos casos de hemorragia subaracnoide é causada por ruptura de aneurismas intracranianos 
mas também pode ser causada por trauma, sangramento de malformações vasculares e extensão de 
sangramentos intracranianos para o espaço subaracnoide.  
b) O antagonista do canal de cálcio Anlodipino na dose de 60 mg de 4 em 4 horas por via oral reduz o risco de 
vasoespasmo ne hemorragia subaracnoide.  
c) Na hemorragia subaracnoide a Tomografia de Crânio sem contraste é o exame de escolha no paciente na 
suspeita clínica e Tomografia normal pode ser realizado punção lombar que confirmará o diagnóstico na 
presença de um líquido xantocrômico que aparece após 6-12h da ruptura do Aneurisma.  
d) São complicações possíveis na hemorragia subaracnoide: Ressangramento, Hiponatremia, Crises Convulsivas, 
Vasoespasmo, Hipertensão Intracraniana e Isquemia Cerebral.  
e) A clipagem cirúrgica ou reparo endovascular com coil do Aneurisma roto constitui uma emergência médica e 
deve ser realizada preferencialmente dentro das primeiras 24h na hemorragia subaracnoide.  
 

20) São causas de Acidose Metabólica com ânion gap elevado, EXCETO: 
 

a) Acidose láctica 
b) Diarreia 
c) Cetoacidose diabética 
d) Intoxicação por Aspirina 
e) Insuficiência Renal Aguda 
 

21) Sobre as medidas de controle da Hipercalemia, quais das afirmações abaixo são verdadeiras? 

I – A Glicoinsulinoterapia, o uso de Bicarbonato e o Gluconato de Cálcio são medidas para transporte do 
Potássio para o meio intracelular. 

II – O uso de diuréticos de alça, de quelantes intestinais (como o Poliestirenossulfonato de Cálcio) e a 
Hemodiálise são as principais medidas para eliminação do Potássio. 

III – O Gluconato de Cálcio só deve ser usado em caso alterações elétricas relacionadas à Hipercalemia. 

a) I e II estão certas. 
b) I e III estão certas. 
c) II e III estão certas. 
d) Somente II está certa. 
e) Todas afirmações estão certas. 

 

22) Homem de 55 anos com Doença de Graves foi submetido a Tireoidectomia Total. No pós-operatório, o 
paciente passou a apresentar câimbras. Você então realizou duas manobras semiológicas para confirmar sua 
principal hipótese diagnóstica. Na primeira, você verificou trismo após percussão da região zigomática. Na 
segunda, você verificou contração da musculatura do antebraço com flexão do punho após interrupção do 
fluxo de sangue por 3 minutos no mesmo membro. Qual o tratamento de escolha? 

a) Hidratação venosa vigorosa   
b) Glicocorticóide 
c) Reposição de Potássio 
d) Levotiroxina Sódica 
e) Reposição de Cálcio 
 



23) Homem, de 42 anos, sofreu acidente automobilístico com Trauma Cranioencefálico complicado com 
Hemorragia Subaracnoide. No 3° dia de internação, passou a apresentar Hipernatremia. Mantinha diurese em 
torno de 4 litros. Qual das afirmativas abaixo contém a principal hipótese diagnóstica e a conduta adequada? 

a) Hipernatremia Iatrogênica. Aumentar a hidratação com Solução Glicosada. 
b) Síndrome da secreção inapropriada de hormônio antidiurético (SIADH). Iniciar Tolvaptano. 
c) Diabetes Insipidus Nefrogênico. Iniciar Hidroclorotiazida. 
d) Diabetes Insipidus Central. Iniciar Desmopressina. 
e) Nenhuma das afirmativas está correta. 
 

24) Idosa, de 93 anos, após início de antidepressivo, foi internada com rebaixamento do nível de consciência e 
hiponatremia grave. Qual das afirmativas abaixo é incorreta? 

a) Devemos realizar a reposição de Sódio com solução salina mais concentradas (exemplo Cloreto de Sódio a 
3%). 
b) A variação de Sódio Sérico não deve exceder 12meq/L em 24 horas. 
c) Pode ser planejada variação de 1mEq/L por hora nas primeiras 3 horas. 
d) O uso de diurético tiazídico pode auxiliar no tratamento. 
e) A hiponatremia na Síndrome da secreção inapropriada de hormônio antidiurético (SIADH) é 
tradicionalmente euvolêmica. 
 

25) Segundo a classificação vigente da Injúria Renal Aguda (IRA), proposta pelo KDIGO, qual das afirmativas 
abaixo está correta? 

a) Paciente com Creatinina de base 1,2 e atual 1,4 apresenta IRA estágio I. 
b) Paciente com Creatinina de base 1,2 e atual 3,1 apresenta IRA estágio III. 
c) Paciente com Diurese <0,5ml/kg/h por 12 horas apresenta IRA estágio II. 
d) Paciente anúrico nas últimas 6 horas apresenta IRA estágio III. 
e) Paciente em diálise com Creatinina 1,5 apresenta IRA estágio I. 
 

26) É comum a associação de Vasopressina à Noradrenalina em casos graves de instabilidade hemodinâmica. A 
ampola de Vasopressina apresenta 20UI/ml. A solução padrão de Vasopressina é composta de 1ml de 
Vasopressina + 99ml de Cloreto de Sódio a 0,9%. Se a dose máxima de Vasopressina é 0,04UI/min, qual deverá 
ser a velocidade máxima de infusão em um paciente de 80kg? 

a) 3ml/h 
b) 12ml/h 
c) 15ml/h 
d) 20ml/h 
e) 24ml/h 
 

27) Homem, 45 anos, sem comorbidades previamente, após infecção grave por COVID-19 com alta há 1 mês, 
procurou à Emergência com queixa de dispneia leve e dor torácica ventilatório-dependente em hemitórax 
direito. Ao exame encontra-se lúcido, com taquidispneia leve, melhor com oxigênio, apresenta turgência 
jugular à 45°, dor e edema em panturrilha direita.  
 
Sinais Vitais: Pressão Arterial: 110x70mmHg, Frequência Cardíaca: 110bpm, Saturação: 90%. Raio X de tórax 
com derrame laminar à direita. Eletrocardiograma: taquicardia sinusal com bloqueio de ramo direito.  
 
Quanto ao caso acima, qual a melhor conduta? 



a) Dosar d-dímero e, se negativo, Tromboembolismo Pulmonar está excluído. 
b) Dosar d-dímero e, se positivo, realizar Angiotomografia de artérias pulmonares. 
c) Dosar d-dímero e, se positivo, realizar Cintilografia ventilação-perfusão. 
d) Realizar Angiotomografia de artérias pulmonares e iniciar anticoagulação. 
e) Solicitar ecocardiograma e, se houver disfunção de Ventrículo direito, realizar trombólise. 
 
28) Em 11 de Janeiro de 2020 a China anunciava a primeira morte por COVID-19. Em 06 de Dezembro de 2020 o 
mundo atingiu a triste marca de 1,5 milhão de mortes. Um dos desfechos mais dramáticos da COVID-19 é a 
Pneumonia viral com Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA). Quanto à SDRA grave, assinale a 
opção que identifica apenas medidas corretas: 
 
I – Driving pressure menor que 15cm/H20. 
II – Posição prona por pelo menos16 horas por dia. 
III – Uso de bloqueadores neuromusculares por 48h. 
 
a) Todas estão erradas. 
b) Somente I e II estão corretas. 
c) Somente I e III estão corretas. 
d) Somente II e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
29) Quanto as seguintes afirmações sobre o Acidente Vascular Encefálico (AVE), qual está correta? 
a) Em AVE Isquêmicos grandes podemos associar dupla antiagregação com AAS e Clopidogrel para otimizar o 
tratamento. 
b) A realização de trombólise não modifica mortalidade. 
c) A trombólise deve ser realizada em no máximo 3 horas do início do quadro. 
d) Na suspeita de AVE cardioembólico de grande extensão em paciente com Fibrilação Atrial de tempo 
indeterminado, devemos iniciar a anticoagulação imediatamente. 
c) o NIH Stroke Scale (NIHSS) é uma escala tomográfica de avaliação do AVE. 
 
30) Quanto ao diagnóstico de Sepse, quais das afirmativas abaixo são verdadeiras? 
 
I – O qSOFA (quick SOFA) é usado para screening e apresenta apenas 3 itens. 
II – O SOFA é um método complexo com associação de exames laboratoriais e apresenta a melhor 
especificidade. 
III – Os critérios da Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) apresentam sensibilidade baixa e 
especificidade alta. 
IV – A presença de hemoculturas positivas é obrigatória para o diagnóstico. 
 
a) I e II 
b) II e III 
c) III e IV 
d) I e IV 
e) I, II e IV 

31) Em um paciente com quadro de Pielonefrite obstruída por cálculo, qual a melhor conduta? 

a) Retirada imediata do cálculo e início de antibiótico somente se persistir a infecção. 
b) Início de antibiótico e agendar retirada do cálculo em 72 horas após melhora do processo infeccioso. 
c) Início de antibiótico e colocação de cateter de duplo J para drenagem de via urinária, e deixar a retirada do 
cálculo para um segundo momento. 



d) Inicio de antibiótico, retirada do cálculo e implante de duplo J. 
e) Retirada do cálculo e implante de duplo J com dose única de antibiótico no intraoperatório. 
 

32) Um homem de 21 anos é levado ao Pronto Socorro com quadro de cefaleia, confusão mental e febre há 24 
horas. Ao exame, você verifica que o mesmo apresenta hipereflexia e sinal de Kernig presente. A análise do 
Líquor mostrou proteína 72mg/dl, glicose 67mg/dl (sérica 99mg/dl), 235 leucócitos com 60% linfócitos. Demais 
exames ainda pendentes (cultura, látex, Gram). Qual o diagnóstico mais provável? 

a) Meningoencefalite viral 
b) Meningite bacteriana 
c) Meningite tuberculosa 
d) Hemorragia subaracnoide 
e) Febre maculosa 
 

33) Mulher 75 anos com história de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) interna com descompensação 
aguda por Traqueobronquite e Insuficiência Respiratória com necessidade de intubação orotraqueal. No dia 
seguinte, você examina a paciente e verifica a gasometria (pH: 7,18, pCO2: 65, pO2: 94, HCO3: 28, BE: 3,0, SO2: 
98%) com os seguintes parâmetros na ventilação mecânica controlada por pressão: PEEP: 8, Ppico: 22, FR: 14, 
FiO2: 30%, rel I:E: 1:1,3, Volume Corrente: 320ml. Quais das afirmativas abaixo, mostram opções corretas para 
melhorar a Hipercapnia? 

I – Aumentar volume minuto através do aumento do volume corrente e frequência respiratória 
II – Converter para ventilação controlada por volume 
III – Aumentar tempo inspiratório proporcional 
IV– Aumentar tempo expiratório proporcional 
 
a) I e III estão corretas 
b) I, II e IV estão corretas 
c) II e III estão corretas 
d) II e IV estão corretas 
e) I, II e III estão corretas 

 

34) Paciente de 27 anos se envolve em briga de trânsito sendo espancado. Foi então encaminhado à 
Emergência onde foi internado com hematoma subdural e fratura do tornozelo. Evoluiu com piora da função 
renal progressiva e urina escura. Quanto a investigação e prevenção de Injuria Renal Aguda (IRA) por 
Rabdomiólise, qual a alternativa incorreta? 

a) Hemoglobinúria no EAS exclui o diagnóstico. 
b) CPK menor que 5000U/l raramente está associada a IRA. 
c) As transaminases podem estar aumentadas. 
d) Deve-se realizar hidratação venosa vigorosa. 
e) Hipercalemia e Hiperfosfatemia podem estar presentes. 
 

35) Mulher de 82 anos de idade, portadora de Hipertensão Arterial e Diabetes tipo 2 é internada com dispneia 
progressiva aos esforços e ortopneia. Ao exame físico, evidencia-se aumento da pressão venosa jugular (PVJ), 
edema periférico, pressão arterial normal e nível de consciência preservado. Após 5 dias de tratamento com 
diurético de alça ela encontra-se clinicamente euvolêmica com uma PVJ de 7 centímetros de água. Entretanto, o 
valor da creatinina sérica aumentou de 1.6 mg/dL no momento da admissão para 2.3 mg/dL. Cada uma das 
afirmações a seguir sobre a condição desta paciente é correta, EXCETO: 



a) Um aumento desproporcional da ureia em comparação com a creatinina sérica é um sinal de hipoperfusão 
renal. 
b) A terapia com alta dose de diuréticos de alça ativa os neuro-hormônios que contribuem para a Síndrome 
Cardiorrenal. 
c) A diminuição da pressão venosa renal contribui para a Síndrome Cardiorrenal. 
d) A piora da função renal durante a internação para Insuficiência Cardíaca Aguda é um importante preditor 
de reinternação hospitalar precoce e mortalidade. 
e) Diabetes e Hipertensão predispõem ao desenvolvimento de Síndrome Cardiorenal. 
 

36) Afirmações verdadeiras sobre a Síndrome de Choque Circulatório incluem todas as seguintes, EXCETO: 
 
a) Os sinais eletrocardiográficos de Isquemia Miocárdica podem aparecer em pacientes com corações 
aparentemente normais devido a uma redução do fluxo sanguíneo regional coronariano. 
b) Choque Distributivo é causado por um excesso de angiotensina II circulante. 
c) Os sinais clínicos de Choque refletem uma diminuição do fluxo sanguíneo para vários órgãos.  
d) O Choque Vasoplégico é o caminho final comum para Choque de longa duração e grave de qualquer causa.  
e) Durante Choque Circulatório, o fluxo  sanguíneo cerebral é frequentemente protegido à custa de redução 
da perfusão esplâncnica e renal. 
 
37) Afirmações verdadeiras sobre bloqueio atrioventricular (BAV) incluem todos os seguintes, EXCETO: 
 
a) No BAV de primeiro grau, a intensidade da primeira bulha cardíaca é aumentada. 
b) A frequência do escape ventricular no bloqueio atrioventricular total em geral é < 40 bpm/minuto. 
c) A anormalidade de condução no BAV de segundo grau Mobitz I com duração do QRS normal é quase sempre 
no nível do nodo AV, proximal ao feixe de His. 
d) No BAV de segundo grau Mobitz I típico o intervalo RR encurta progressivamente sobre batimentos 
consecutivos, até que um batimento seja interrompido. 
e) O fenômeno de Wenckebach está presente no BAV de segundo grau Mobitz I. 
 
38) Todas as seguintes afirmações sobre síncope são verdadeiras, EXCETO: 
 
a) A causa da Síncope pode ser identificada em uma grande porcentagem de pacientes com base na história e 
exame físico.  
b) Taquicardia Supraventricular foi identificada como uma causa comum de Síncope. 
c) As causas mais comuns de Síncope são de origem vascular, incluindo Síncope Mediada por Reflexo e 
Hipotensão Ortostática.  
d) A Síncope de origem cardíaca está associada a uma mortalidade de 1 ano de 30%. 
e) As causas cardíacas são responsáveis por 10 a 20% dos episódios de síncope. 
 
39) Afirmações verdadeiras sobre Infarto de Ventrículo Direito (VD) incluem todas as opções a seguir, EXCETO: 
 
a) O Infarto de VD pode resultar em sinal de Kussmaul. 
b) A elevação do segmento ST na derivação V4 comumente está presente. 
c) A ecocardiografia tipicamente demonstra uma dilatação do VD e hipocinesia. 
d) Uma resposta hipotensiva acentuada à administração de Nitroglicerina é consistente com esse 
diagnóstico.  
e) Marcapassos atrioventriculares sequenciais oferecem maior benefício hemodinâmico do que o 
marcapasso ventricular de câmara única em paciente com Infarto de VD. 
 



40) Homem 38 anos, portador de Estenose Aórtica, procura o ambulatório de cardiologia com queixa de dispneia 
aos esforços. Antes do exame cardíaco, o médico palpa o pulso carotídeo e percebe dois impulsos palpáveis na 
sístole, o que sugere o diagnóstico de Estenose Aórtica associada a: 
 
a) Regurgitação aórtica 
b) Bigeminismo ventricular  
c) Insuficiência ventricular esquerda 
d) Importante hipertrofia ventricular direita 
e) Regurgitação mitral 
 
41) Embora o Brasil tenha alcançado uma redução dos óbitos por acidentes de trânsito entre 2010 e 2017, as 
taxas de mortalidade de motociclistas continuam em ascensão, apresentando-se como um desafio permanente 
para o enfrentamento das mortes e das lesões no trânsito do país. Estudo brasileiro mostrou que o uso de 
capacete reduziu em 76% a ocorrência de Traumatismo Cranioencefálico (TCE) graves. Em relação ao TCE e à 
Hipertensão Intracraniana, assinale a resposta que contém apenas medidas corretas para o manejo desta grave 
condição: 
I - Propofol é uma das drogas de eleição devido a seu desmame mais rápido e possibilidade de reavaliação 
neurológica. 
II – Salina hipertônica e Manitol podem ser usados para manejo da Hipertensão Intracraniana. 
III – O posicionamento da cabeça de forma que a mesma não esteja fletida ou rodada em seu eixo facilita a 
drenagem venosa cerebral e reduzem a Pressão Intracraniana (PIC). 
IV – Hipoventilação (pCO2 50-55) é uma técnica que pode auxiliar na redução da PIC. 
V – A febre tem efeito paradoxal e deve ser permitida para melhor controle do dano cerebral na Hipertensão 
Intracraniana. 
 
a) I, III e V estão corretas. 
b) II, III e IV estão corretas. 
c) I, II, III estão corretas. 
d) I, II, III e IV estão corretas. 
e) I, II e V estão corretas. 
 
42) Todas as condições abaixo constituem contraindicações absolutas para trombólise no Infarto Agudo do 
Miocárdio, EXCETO: 
a) Sangramento interno em atividade (salvo menstruação) 
b) Dissecção Aguda da Aorta 
c) Ressuscitação Cardiorrespiratória não-traumática 
d) Neoplasia Intracraniana  
e) Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico 
 
43) Quais das situações a seguir devem ser avaliadas como diagnóstico diferencial de Síndrome Coronariana 
Aguda? 
I. Miopericardite e Tromboembolismo Pulmonar 
II. Colecistite e Pancreatite 
III. Espasmo Esofagiano e Dissecção Aórtica 
 
a) Apenas a opção II está correta. 
b) Apenas a opção I está correta. 
c) Apenas a opção III está correta. 
d) Apenas as opções I, II e III estão corretas. 
e) As opções I e III estão corretas. 



 
44) Mulher de 34 anos apresentou dispneia aguda duas semanas após quadro viral. Ao exame físico, foram 
constatados ausculta pulmonar normal, pulso paradoxal e pressão venosa central elevada. Qual o diagnóstico 
mais provável? 
 
a) Miocardite viral 
b) Endocardite infecciosa 
c) Tamponamento cardíaco 
d) Insuficiência mitral 
e) Insuficiência tricúspide aguda 
 
45) Paciente do sexo masculino, 74 anos, hipertenso e diabético não insulinodependente, com história de 
palpitação de início recente. Coração estruturalmente normal (Ecocardiograma: função sistólica do ventrículo 
esquerdo preservada com fração de ejeção = 68% / Átrio esquerdo = 38 mm). Cintilografia miocárdica de repouso 
e esforço normal. Não apresentava evidência de arteriopatia periférica. Foi solicitado Holter de 24 horas, que 
documentou um episódio sintomático e sustentado de Fibrilação Atrial. Foi indicado o uso de Propafenona e o 
paciente manteve-se assintomático. Qual a conduta recomendada para profilaxia de fenômeno tromboembólico 
neste paciente? 
 
a) Não é necessário adotar medida profilática, por tratar-se de muito baixo risco tromboembólico. 
b) Iniciar Varfarina (meta de INR: 2,0-3,0) por apresentar escore CHADS2: 2 e CHA2DS2VASc: 3. 
c) Iniciar Varfarina (meta de INR: 2,0-3,0) por apresentar escore CHADS2: 3 e CHA2DS2VASc: 4. 
d) Iniciar Ácido Acetilsalicílico (81 a 325 mg) por apresentar escore CHADS2: 2 e CHA2DS2VASc: 3. 
e) Iniciar Ácido Acetilsalicílico (81 mg) e Varfarina  (meta de INR: 2,0-3,0) por apresentar escore CHADS2: 3 
e CHA2DS2VASc: 4. 
 
46) Uma mulher de 42 anos de idade, obesa, multípara, procura atendimento médico de urgência devido à dor 
abdominal súbita e intensa no hipocôndrio direito, acompanhada de náuseas e vômitos. Não relata história de 
consumo de álcool ou outras drogas, mas informa que foi recentemente diagnosticada com Colelitíase. No exame 
físico, apresenta- se hipotensa, taquicárdica, e sensível à palpação abdominal. Exames laboratoriais indicam 
elevação sérica importante da amilase, lipase e transaminases. Qual o provável diagnóstico da paciente? 
 
a) Apendicite Aguda. 
b) Pancreatite Aguda. 
c) Insuficiência Renal Aguda. 
d) Colangite Aguda. 
e) Úlcera Péptica Hemorrágica. 
 
47) O escore de gravidade para Pneumonia CURB-65 não leva em conta qual das variáveis abaixo? 
 
a) Pressão Arterial. 
b) Ureia. 
c) Nível de Consciência. 
d) Saturação de Oxigênio. 
e) Idade. 
 
48) Jovem de 25 anos de idade, usuário de Cocaína, apresentou Cefaleia de início súbito e forte intensidade 
acompanhada de náusea e vômitos. Evoluiu com crise convulsiva após 3 horas do início do quadro sendo levado 
pela família à Emergência, acordado. Na Emergência, apresentou 2 novos episódios de crises convulsivas. Você 
foi examiná-lo e verificou que o mesmo encontrava-se em  estado pós-ictal, despertando porém ainda lentificado. 



Foi observada hipertensão (Pressão Arterial: 180x120mmHg). Dentre as opções abaixo, qual é a conduta mais 
adequada? 
 
a) Solicitar Tomografia de Crânio e iniciar Fenitoína. 
b) Solicitar Eletroencefalograma e, somente iniciar Fenitoína, se houver atividade epiletogênica. 
c) Encaminhar à Psiquiatria imediatamente para tratamento da adição à cocaína. 
d) Solicitar Ressonância Magnética de crânio e prescrever Diazepam. 
e) Realizar punção lombar para afastar Meningite Bacteriana.   
 
49) O diagnóstico de Emergência Hipertensiva deve ser cuidadosamente firmado, pelo risco que a excessiva 
redução da pressão arterial apresenta em algumas situações. Assinale a condição clínica em que a redução da 
pressão arterial deve ser mais cuidadosa e, eventualmente, desnecessária: 
 
a) Encefalopatia Hipertensiva 
b) Acidente Vascular Encefálico Isquêmico 
c) Dissecção Aórtica 
d) Hipertensão Acelerada Maligna 
e) Edema Agudo de Pulmão   
 
50) Transmitida pelo Aedes aegypti, a Dengue tem quatro sorotipos (DENV-1, 2, 3 e 4) e pode apresentar desde 
uma forma assintomática ou oligossintomática a uma forma grave acompanhada de sangramentos, dor 
abdominal intensa, febre alta, artralgia e cefaleia. Em 2019 foram registrados 754 óbitos por Dengue no Brasil. 
Quanto a esta doença, verifique quais destas informações abaixo é verdadeira? 
 
a) Paciente no quarto dia de doença deverá ser testado com sorologia IgM e IgG. 
b) Paciente no quinto dia de doença deverá ser testado com pesquisa do antígeno NS1. 
c) A fase mais grave da Dengue se observa durante o período febril. 
d) A prova do laço é considerada positiva na presença de 5 petéquias em uma área de 2,5cm2 (centímetros 
quadrados). 
e) Na Dengue Hemorrágica, é esperada queda acentuada do hematócrito. 
 
 

Boa Prova!!! 
 
 
 

1 c 2 d 3 b 4 a 5 d 
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