
1 
 

 

 

 
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES 

 
 

EDITAL AEBES Nº 1/2018 
 
 

HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA 
 
 

RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA INTENSIVA 
 

 
 
 

QUESTÃO 1- São agentes de hemorragia digestiva alta de causa não varicosa, os 
expostos em: 
 
A) Úlcera péptica gastroduodenal, lesão aguda de mucosa gastroduodenal, 
Síndrome de Mallory-Weiss. 
B) Cirrose hepática, Esôfago de Barrett, câncer gástrico, esofagites. 
C) Lesão de Dieulafoy, Pólipos, Hemobilia, Invaginação ileocecal. 
D) Varizes de esôfago, Hemobilia, Hemosucus pancreaticus. 
E) Câncer colônico, Úlcera duodenal, Lesão de Dieulafov. 
 
 
QUESTÃO 2- São fatores de risco para ocorrência de pancreatite aguda os expostos 
a seguir, EXCETO: 
 
A) Abuso de álcool, traumatismo abdominal, infecções virais. 
B) Abuso de álcool, hiperlipoproteinemias, diuréticos. 
C) Insuficiência cardíaca, cirrose hepática, abuso de álcool, hipocalcemia. 
D) Abuso de álcool, hipercalcemia, doença vascular isquêmica. 
E) Câncer de pâncreas, cálculo biliar, infecções virais. 
 
 
QUESTÃO 3- NÃO é contraindicação absoluta para terapia fibrinolítica no Infarto 
Agudo do Miocárdio com supradesnível ST, o apresentado na alternativa: 
 
A) Qualquer hemorragia intracraniana prévia. 
B) Conhecida lesão cerebral vascular estrutural (como por exemplo, MAV). 
C) Suspeita de dissecção de aorta. 
D) Úlcera péptica ativa. 
E) Conhecida neoplasia maligna intracraniana. 
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QUESTÃO 4- Na estratificação de risco na Angina Instável, o risco pode ser baixo, 
intermediário ou alto. São exemplos, respectivamente, de riscos alto, intermediário e 
baixo, os expostos em: 
 
A) Edema pulmonar, Angina com hipertensão, Idade > 65 anos. 
B) Angina com 3ª bulha à ausculta cardíaca ou estertores, Angina com alterações 
dinâmicas da onda T, Eletrocardiograma normal ou não alterado. 
C) Onda Q ou depressão ST > ou igual a 1 mm em várias derivações, Angina 
desencadeada com limiar baixo de esforço, Edema pulmonar. 
D) Angina de repouso (> 20 minutos ou melhorada com repouso ou nitroglicerina), 
Dor em repouso prolongada (> 20 minutos) e contínua, Angina de início recente no 
intervalo de 2 semanas a 2 meses. 
E) Edema pulmonar, Angina desencadeada com limiar baixo de esforço, Onda Q 
ou depressão ST > ou igual a 1 mm em várias derivações. 
 
 
QUESTÃO 5- Assinale a alternativa que apresenta uma situação que NÃO é um 
importante fator de risco para recidivas de crises convulsivas. 
 
A) Achado epileptiforme ao eletroencefalograma. 
B) Convulsões sintomáticas (causa determinada). 
C) Crises em sono ou em sonolência. 
D) História familiar de epilepsia. 
E) Diagnóstico comprovado de hipotireoidismo. 
 
 
QUESTÃO 6- Faz parte dos critérios clínicos e laboratoriais para o diagnóstico de 
Artrite Reumatoide os expostos a seguir, EXCETO: 
 
A) Rigidez matinal: rigidez articular durando pelo menos 1 hora. 
B) Artrite de articulações das mãos (punho, interfalangeanas proximais e 
metacarpofalangeanas). 
C) Artrite simétrica. 
D) Nódulos de Heberden e Bouc. 
E) Fator reumatoide sérico. 
 
 
QUESTÃO 7- Durante o exame primário, qual a sequência a ser obedecida para 
atendimento de um paciente no pré-hospitalar? 
 
I- Respiração e ventilação. 
II- Circulação e parada do sangramento. 
III- Vias aéreas e controle da coluna cervical. 
IV- Exposição e proteção do ambiente. 
V- Incapacidade (Avaliação Neurológica). 
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A sequência correta é: 
A) II, I, III, V, IV; 
B) II, III, I, IV, V; 
C) III, II, I, IV, V 
D) III, I, II, V, IV 
E) V, IV, II, III, I 
 
 
QUESTÃO 8- Você completou a intubação traqueal de um paciente em parada 
cardíaca. O tubo traqueal parece estar no lugar: você não escuta o estômago 
gorgolejando sobre o epigástrio, o murmúrio vesicular é audível nas projeções do 
parênquima pulmonar e a expansão torácica é normal bilateralmente. Usando um 
capnômetro, você não detecta CO2 exalado. Qual das seguintes ações seria 
apropriada para o momento? 
 
A) Remover o tubo traqueal imediatamente, pois a ausência de CO2 exalado 
sempre indica a colocação esofágica do tubo. 
B) Utilizar um DDE (Dispositivo de Detecção Esofágica), pois o baixo fluxo 
sanguíneo pulmonar durante a parada cardíaca pode resultar em pouco CO2 exalado, 
apesar da colocação correta do tubo traqueal. 
C) Checar a oximetria de pulso e remover o tubo, a menos que a saturação de 
hemoglobina se eleve acima de 95%. 
D) Deixar o tubo no lugar e não tentar outro tipo de verificação da colocação do 
tubo, pois nenhum dispositivo de confirmação é exato para paciente em parada 
cardíaca 
E) Checar o funcionamento correto do equipamento do capnografo, uma vez que 
ele sempre deverá detectar CO2 exalado. 
 
 
QUESTÃO 9- A PVC é a pressão existente no sistema venoso central intratorácico e 
é utilizada para obter-se informações relativas ao enchimento do coração direito. Na 
ausência de estenose tricúspide, a PVC é aproximadamente igual à pressão diastólica 
final do ventrículo direito. Das alternativas abaixo, qual a que contém os principais 
fatores hemodinâmicos que influenciam a mensuração da PVC? 
 
A) Volemia, ritmo cardíaco, venodilatação periférica e aumento da resistência 
periférica. 
B) Volemia, função cardíaca, venoconstrição periférica e aumento da resistência 
vascular pulmonar.  
C) Volemia, venoconstrição periférica, débito cardíaco e diminuição da resistência 
periférica. 
D) Volemia, débito cardíaco, venoconstrição periférica e diminuição da resistência 
vascular pulmonar. 
E) nenhuma das anteriores. 
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QUESTÃO 10- Paciente portador de insuficiência ventricular esquerda há 5 anos, foi 
atendido na sala de emergência com edema agudo de pulmão. Apresentava-se 
agitado, com FC 115 bpm, PA 200/110mmHg, com estertores crepitantes em ambos 
os hemitórax, ritmo de galope por B3 e edema de membros inferiores com cacifo. 
Então é correto afirmar: 
 
A) Deve-se administrar furosemida EV e nitroprussiato de sódio. 
B) Deve-se introduzir betabloqueador, pois é a droga que modifica a evolução da 
remodelação miocárdica. 
C) A base do tratamento do edema agudo é IECA. 
D) Deve-se utilizar dobutamina devido à presença de ritmo de galope. 
E) Fazer morfina apenas, pois um quadro de ansiedade pode gerar sintomas 
semelhantes. 
 
 
QUESTÃO 11- Atualmente, os agentes mais frequentemente utilizados em CTI, para 
sedação, são os barbitúricos, os benzodiazepínicos, os derivados fenólicos, os 
neurolépticos, os opióides e determinados agentes inalatórios. Quando se deseja 
sedação em pacientes neurocirúrgicos com um agente com ação sedativa, 
antiemética, anticonvulsivante e hipnótica, com início de ação rápido, meia-vida curta, 
proporcionando despertar rápido para avaliação neurológica frequente, capaz de 
reduzir o fluxo sanguíneo cerebral e o consumo cerebral de oxigênio, estamos falando 
do: 
 
A) Propofol. 
B) Tiopental sódico. 
C) Haloperidol. 
D) Midazolam. 
E) Ketamina. 
 
 
QUESTÃO 12- Qual é o principal fator de risco para pneumonia hospitalar? 
 
A) Idade avançada. 
B) Ventilação mecânica. 
C) Rebaixamento do nível de consciência. 
D) Desnutrição. 
E) Pneumonia comunitária prévia. 
 
 
QUESTÃO 13- Sobre a síndrome de Guillain-Barré é correto afirmar: 
 
A) A síndrome de Guillain-Barré clássica ocorre somente a partir da adolescência. 
B) É uma polineuropatia aguda, ou subaguda, de origem infecciosa, com 
desmielinização segmentar exteriorizada clinicamente por polirradiculoneurite 
sensitivo-motora. 
C) O principal motivo da internação desses pacientes em UTI é a infecção 
respiratória. 
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D) Tanto o tratamento com plasmaférese, ou com imunoglobulina endovenosa, 
melhora a evolução da doença, reduzindo o tempo de internação, dos dias de 
ventilação mecânica e de UTI. 
E) nenhuma das anteriores. 
 
 
QUESTÃO 14- Sobre a dosagem da amilase sérica no diagnóstico da pancreatite 
aguda é correto afirmar: 
 
A) Concentrações elevadas de triglicerídeos sérico não interferem com a dosagem 
da amilase. 
B) Até 19% dos caso de pancreatite aguda podem cursar com níveis de amilase 
sérica normais. 
C) Em 100% dos casos de pancreatite aguda a amilase sérica está aumentada. 
D) A dosagem da amilase sérica para diagnóstico de pancreatite aguda tem alta 
especificidade e sensibilidade. 
E) Só se eleva em casos de pancreatite aguda 
 
 
QUESTÃO 15- A crise tireotóxica ou tempestade tiroidiana é o agravamento de uma 
tireotoxicose prévia. Essa condição, quando instalada, é responsável por uma taxa de 
mortalidade variando de 20 a 40%. Afeta vários sistemas orgânicos e exterioriza-se 
pela presença de alguns dos sinais e sintomas a seguir: febre alta, dor abdominal, 
tremores, agitação psicomotora, psicose, paresias, náuseas, vômitos, diarreia, 
desidratação, insuficiência cardíaca, taquicardia sinusal, fibrilação atrial ou choque. 
Pode ocorrer lesão hepática e icterícia por congestão, ou por ação direta dos 
hormônios tireoidianos, sendo sinal de mau prognóstico. O tratamento da crise 
tireotóxica tem como objetivo inibir a síntese de hormônios tireoidianos, inibir a 
conversão periférica de T4 a T3, inibir a secreção de hormônios tireoidianos, diminuir 
a ação periférica dos hormônios tireoidianos, tratar os fatores precipitantes e tratar as 
intercorrências. Dos medicamentos abaixo, quais têm, respectivamente, a ação de 
inibir a conversão periférica de T4 a T3 e de inibir a secreção de hormônios 
tireoidianos? 
 
A) Propiltiouracil e metimazol. 
B) Metimazol e propanolol. 
C) Propanolol e propiltiouracil. 
D) Propiltiouracil e iodeto de potássio. 
E) Propranolol e IECA. 
 
QUESTÃO 16- Paciente masculino, 54 anos, apresentando sinais clínicos de 
insuficiência cardíaca por disfunção ventricular esquerda, associado com fibrilação 
atrial aguda com resposta ventricular elevada. Dos medicamentos abaixo, qual está 
contra-indicado para o controle da resposta ventricular neste paciente? 
 
A) Cedilanide. 
B) Verapamil. 
C) Amiodarona. 
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D) Metoprolol. 
E) Todos são indicados. 
 
 
QUESTÃO 17- Uma jovem de 16 anos e grávida de 40 semanas começa a apresentar 
crises de agitação na sua residência. A sua genitora solicita auxílio aos vizinhos que 
a levam ao Hospital. O médico da triagem avalia a paciente e observa que a mesma 
se apresenta calma, porém algo confusa. A pressão arterial da paciente assinalava 16 
x 12 mmHg. Apresentava edema de membros inferiores (+++/4+). A mãe da paciente 
refere que a filha estava fazendo pré-natal e não havia relato de alterações 
laboratoriais. O médico da triagem resolve transferir a paciente para um Hospital 
Maternidade. Durante o percurso, a paciente apresentou vários episódios de 
convulsão generalizada. De acordo com o enunciado, marque a alternativa correta: 
 
A) A furosemida é o anti-hipertensivo de escolha para controle da hipertensão 
arterial. 
B) Deve-se reduzir a pressão arterial rapidamente neste caso e para níveis 
normais. 
C) Não há risco de instalação de edema agudo dos pulmões. 
D) A profilaxia e tratamento das convulsões devem ser feitos com sulfato de 
magnésio. 
E) Nenhuma das anteriores. 
 
 
QUESTÃO 18- O antídoto específico para a intoxicação pelo acetaminofen é: 
 
A) Nitrito de sódio. 
B) Naloxone. 
C) Piridoxina. 
D) Acetil cisteína. 
E) Atropina. 
 
 
QUESTÃO 19- É causa de hipopotassemia: 
 
A) Insuficiência renal aguda. 
B) Uso de espironolactona. 
C) Amiloidose. 
D) Alcalose. 
E) Lupus eritematoso sistêmico. 
 
QUESTÃO 20- No tratamento da candidíase esofagiana, em paciente com HIV, está 
mais indicado o uso de: 
A) Aciclovir. 
B) Fanciclovir. 
C) Fluconazol. 
D) Fosfanet. 
E) Valociclovir. 
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QUESTÃO 21- A insuficiência renal aguda com azotemia pós renal pode ser causada 
por: 
 
A) Hemorragia digestiva. 
B) Grandes queimaduras. 
C) Choque anafilático. 
D) Embolia pulmonar. 
E) Hipertrofia prostática. 
 
 
QUESTÃO 22- A droga que necessita de ajuste na insuficiência renal é: 
 
A) Azitromicina; 
B) Vancomicina; 
C) Metronidazol; 
D) Nafcilina; 
E) Linezolida. 
 
 
QUESTÃO 23- O crescimento de fungo na hemocultura é mais comum no paciente 
com: 
 
A) Manipulação com cateter urinário; 
B) Doença linfoproliferativa; 
C) Grande queimadura; 
D) Uso de antibiótico de largo espectro; 
E) Cirrose hepática. 
 
QUESTÃO 24- A incidência de arritmias cardíacas no paciente grave gira ao redor de 
12 a 20%. Sobre essa doença potencialmente fatal, assinale a alternativa correta. 
 
A) A Fibrilação atrial com instabilidade clínica deve ser tratada com desfibrilação 
elétrica não sincronizada. 
B) Sinais de instabilidade clínica são: hipotensão, insuficiência respiratória, 
diminuição do nível de consciência, dor torácica. 
C) Nas arritmias de QRS largo irregulares, deve-se realizar cardioversão elétrica 
sincronizada com carga inicial de 50J. 
D) As bradiarritimias com instabilidade clínica devem ser medicadas com drogas 
cronotrópicas positivas, sem a necessidade de colocação de marca-passo 
transcutâneo. 
E) A lidocaína apresenta sua eficácia na reversão de arritmias ventriculares 
superior quando comparada a outras medicações. 
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QUESTÃO 25- É comum a procura de pacientes ao pronto atendimento por queixa de 
aumento da pressão arterial. Assinale a alternativa INCORRETA sobre as 
emergências hipertensivas. 
 
A) As pseudocrises hipertensivas são situações de aumento da pressão arterial 
(PA), desencadeadas por fatores externos, como dor, desconforto e ansiedade. 
B) Em indivíduos brancos, 20 a 30% das emergências hipertensivas são 
relacionadas à hipertensão arterial essencial. Em pacientes negros, esse valor chega 
a 80%. 
C) O acidente vascular cerebral isquêmico, considerado por alguns autores como 
emergência hipertensiva, deve ter a PA sistêmica reduzida com drogas endovenosa 
para manter uma PA sistólica > 220 mmhg, na vigência de trombólise. 
D) A hipertensão acelerada-maligna cursa com alterações no fundo de olho e 
apresenta elevada mortalidade em um ano, se não tratada. 
E) A encefalopatia hipertensiva é caracterizada como uma síndrome cerebral 
orgânica decorrente da elevação excessiva da PA acima do limite superior da 
autorregulação cerebral. 
 
 
QUESTÃO 26- Durante as últimas décadas, o tratamento do Traumatismo 
Cranioencefálico (TCE) avançou em muitos aspectos. Referente ao assunto, assinale 
a alternativa correta. 
 
A) O TCE é considerado moderado quando tiver um Glasgow de 13. 
B) A utilização de Fenitoína (100 mg 3 vezes ao dia) profilática está indicada em 
TCE leve. 
C) A monitorização da pressão intracraniana está indicada em pacientes com 
Glasgow < 9, com tomografia de crânio alterada. 
D) A posição e elevação da cabeça não influenciam na pressão intracraniana. 
E) A hipoxemia, saturação menor que 90%, não tem relação com lesão cerebral 
secundária. 
 
 
QUESTÃO 27- Paciente com 78 anos, internado no pronto socorro com diagnóstico 
de choque séptico de foco abdominal, com a seguinte gasometria: Ph: 7,15; 
Bicarbonato: 12 mEq/L; pCO2: 18 mEq/L; Na:136 mEq/L; Cl: 100 mEq/l; K: 5,8 mEq/L. 
Sabendo que o equilíbrio acidobásico é certamente um dos componentes da 
homeostase do organismo humano de controle mais fino e preciso, a qual distúrbio se 
refere o caso apresentado? 
 
A) Alcalose respiratória. 
B) Acidose respiratória. 
C) Alcalose metabólica. 
D) Acidose metabólica com alcalose respiratória. 
E) Acidose metabólica simples. 
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QUESTÃO 28- As alterações eletrolíticas são comuns em pacientes graves, 
apresentado uma correlação com morbimortalidade. Assinale a alternativa que NÃO 
está relacionada à Hipernatremia. 
 
A) Febre, queimadura, sudorese excessiva. 
B) Diabetes Insipidus central. 
C) Uso de diuréticos tiazídicos. 
D) Diurese osmótica. 
E) Dieta enteral hipertônica. 
 
 
QUESTÃO 29- A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é um problema de 
saúde pública mundial. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta. 
 
A) O diagnóstico de obstrução do fluxo aéreo é confirmado pelo aumento do 
volume expiratório forçado. 
B) A ventilação mecânica não invasiva não é considerada um tratamento de 
primeira linha na descompensação do DPOC. 
C) A principal causa de exacerbação da DPOC são as infecções por 
pseudômonas. 
D) A utilização de antibióticos na descompensação da DPOC é recomendada para 
pacientes que apresentam: aumento da dispneia, aumento da secreção e piora do 
aspecto da secreção. 
E) Todo paciente intubado por exacerbação da DPOC deve ser traqueostomizado. 
 
QUESTÃO 30- Paciente masculino, 49 anos, é admitido no pronto-socorro, vítima de 
acidente automobilístico, colisão frontal. Na admissão, apresentava abertura ocular 
ao chamado, localizava a estímulo doloroso e estava desorientado e confuso. De 
acordo com exame físico, seu resultado da escala de coma de Glasgow é: 
 
A) 10 pontos. 
B) 8 pontos. 
C) 11 pontos. 
D) 12 pontos. 
E) 6 pontos. 
 
 
QUESTÃO 31- Paciente feminina, 28 anos, chega ao pronto-socorro com queixa de 
cefaleia há 5 dias. Apresentou recentemente quadro de infecção de vias aéreas 
superiores e refere ter tido febre de 38 graus. Ao exame físico, a paciente apresenta 
rigidez de nuca. Sobre a meningite bacteriana, assinale a alternativa correta. 
 
A) O antibiótico de escolha é o cefepime na dose de 1g endovenoso a cada 8 
horas. 
B) A glicose aumentada no líquor é uma característica da meningite bacteriana. 
C) O uso de dexametasona deve ser rotineiro no tratamento da meningite 
bacteriana. 
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D) Não está recomendada a associação de ampicilina em pacientes 
imunodeprimidos. 
E) A ceftriaxona deve ser utilizada, na dose de 2g, endovenosa a cada 12 horas. 
 
 
QUESTÃO 32- São causas cirúrgicas de dor abdominal, EXCETO: 
 
A) Gravidez ectópica. 
B) Torção de ovário. 
C) Pleurite. 
D) Trombose mesentérica. 
E) Aneurisma roto. 
 
 
QUESTÃO 33- Atualmente, a principal meta do tratamento da asma é a obtenção e a 
manutenção do controle da doença; entretanto, há situações de descontrole em que 
o paciente entra em crise e, por isso, busca o atendimento de urgência. Assinale a 
opção CORRETA sobre a ação a ser tomada no tratamento da crise de asma do adulto 
no Pronto Atendimento.  
 
A) A avaliação da gravidade somente pode ser realizada com a medição do PFE 
e da saturação de O2.  
B) A resposta às ações tomadas deve ser reavaliada a cada 12 ou 24 horas, 
dependendo das condições do local de atendimento.  
C) O ipratrópio e a prednisona não têm mais utilização durante as ações no 
tratamento da crise de asma do adulto, ficando restritos apenas ao tratamento 
pediátrico.  
D) No nebulizador de jato, devem-se utilizar: soro fisiológico (10 a 20ml), oxigênio 
2l/min, máscara bem adaptada à face (preferível bocal), beta-2-agonista (2,5mg = 3 
gotas). Em pacientes graves, pode-se triplicar a dose usual.  
E) Na crise de asma com ausência de sinais de gravidade (não conseguir falar, 
exaustão, cianose, baixo nível de consciência), deve-se iniciar o uso de 3 doses de 
beta-2-agonista a cada 10 a 30 minutos, associado ao uso de oxigênio 3l/min (se a 
SaO2 for menor ou igual a 92% ou se SaO2 estiver indisponível).  
 
 
QUESTÃO 34- A alergia alimentar é a principal causa de anafilaxia tratada em 
serviços de emergência, especialmente na população mais jovem. A anafilaxia é parte 
de um evento clínico dinâmico que cursa com risco de morte iminente ou que pode 
progredir rapidamente para um desfecho fatal. O Consenso Brasileiro sobre Alergia 
Alimentar, publicado pela Sociedade Brasileira de Alergologia e Imunopatologia, 
recomenda que, nas etapas do tratamento, deve-se: 
 
A) Avaliar a permeabilidade das vias aéreas, respiração, circulação e nível de 
consciência.  
B) Administrar adrenalina por via intravenosa a cada cinco minutos, até o controle 
dos sintomas e a redução dos valores da pressão arterial.  
C) Colocar o paciente em posição sentada, com a cabeça rebaixada para a frente.  
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D) Prescrever a ranitidina, 4mg/kg, IV, por, pelo menos, 4 horas.  
E) Iniciar a ação medicamentosa com glicocorticoides IV, seguida de prednisona 
oral, ideal para as manifestações agudas.  
 
 
QUESTÃO 35- A  Doença  Pulmonar  Obstrutiva  Crônica  (DPOC)  é  uma 
enfermidade  respiratória  prevenível  e  tratável,  que  se  caracteriza  pela  presença  
de  obstrução  crônica  do  fluxo  aéreo,  não  sendo  este  totalmente  reversível.  A  
Sociedade  Brasileira  de  Pneumologia  e  Tisiologia  preconiza,  como  base  do  
tratamento  sintomático  das  doenças pulmonares obstrutivas, o uso de: 
 
A) Broncodilatadores.   
B) Corticoides  inalatórios.   
C) N-acetilcisteina.   
D) Corticoides  sistêmicos.   
E) Oxigenioterapia.   
 
 
QUESTÃO 36- São  considerados  pacientes  com  Traumatismo  Cranioencefálico  
(TCE)  leve  aqueles  admitidos  com  nível  de consciência de 13 a 15 pontos na 
Escala de Coma de Glasgow na admissão. A conduta para esses pacientes depende  
do  risco  de  desenvolverem  ou  apresentarem  lesões  neurocirúrgicas,  devendo  os  
pacientes  de  alto risco serem sempre submetidos a TC. Mesmo com resultado 
normal, devem permanecer internados para novas avaliações. Será considerado 
paciente com TCE leve de alto risco:  
 
A) Quadro clínico sugestivo de intoxicação por álcool ou drogas ilícitas.  
B) Cefaleia e vômitos associados a náuseas.  
C) Criança espancada, TCE obstétrico, gestante, distúrbio da coagulação e crase 
sanguínea.  
D) Tontura ou vertigem temporárias.  
E) Hematoma subgaleal ou laceração, com Rx de crânio ou TC normais. 
 
 
QUESTÃO 37- Uma complicação metabólica aguda do diabetes  mellitus  é a 
cetoacidose diabética. A cetoacidose diabética ocorre quando há defeitos na secreção 
de insulina, total ou parcial, estimulando a liberação de hormônios contra-insulínicos, 
como glucagon, cortisol, catecolaminas e hormônio do crescimento. A cetoacidose 
diabética é uma patologia frequente no serviço de emergência, que cursa sempre com  
 
A) Cetonúria.  
B) Hipercalemia.  
C) Hipernatremia.  
D) Anion gap sérico baixo.  
E) pH sanguíneo dentro dos limites da normalidade. 
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QUESTÃO 38- A pancreatite aguda é uma inflamação pancreática que pode 
determinar síndrome de resposta inflamatória sistêmica acarretando significativa 
morbidade e mortalidade em 20% dos pacientes. A complicação sistêmica mais 
comum da pancreatite aguda é: 
 
A) Coagulopatia.   
B) Insuficiência renal.     
C) Hemorragia digestiva.  
D) Choque hipovolêmico. 
E) Insuficiência respiratória. 
 
 
QUESTÃO 39- A  monitorização  hemodinâmica  à  beira  do  leito  com  cateter  de  
Swan-Ganz  foi  introduzida  na  prática médica na década de 1970 e possibilitou a 
avaliação da função cardiorrespiratória do paciente crítico. Em relação à 
monitorização hemodinâmica com cateter de artéria pulmonar, atribua V (verdadeiro) 
ou F(falso) às afirmativas a seguir. 
 
(    )  Permite avaliar a função ventricular direita e esquerda, monitorizar mudanças no 
estado hemodinâmico e orientar terapêutica. 
(    )  A principal indicação é propiciar o diagnóstico diferencial dos diferentes tipos de 
choque. 
(   )  É incapaz de diferenciar as condições que provocam hipertensão arterial 
pulmonar. 
(     )  A pressão de oclusão da artéria pulmonar (POAP) informa sobre o retorno venoso 
e o enchimento 
cardíaco. 
(     )  Na insuficiência tricúspide aguda, com aumento súbito da pressão do átrio direito, 
observa-se onda v gigante no traçado da POAP. 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta. 
 
A) V, V, F, V, F. 
B) F, V, V, F, F. 
C) V, F, V, V, F. 
D) V, F, V, F, V. 
E) F, V, F, V, V. 
 
 
QUESTÃO 40- Nos portadores de insuficiência cardíaca, a droga abaixo relacionada 
que NÃO diminui a mortalidade é:  
A) Digoxina.                                                                               
B) Espironolactona.              
C) Betabloqueador.                                                                            
D) Bloqueador do receptor da angiotensina II.  
E) Inibidor de ECA. 
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QUESTÃO 41- Diante das situações abaixo relacionadas está indicado a 
cricotireoidostomia, EXCETO nos casos de:   
 
A) Edema de glote e língua.  
B) Sangramento profuso na cavidade oral.  
C) Hematoma importante da região epiglote.  
D) Obstrução total traqueal por corpo estranho.  
E) Traumatismo na face com deformidade anatômica da cavidade oral e 
mandíbula. 
 
QUESTÃO 42- Em pacientes com pneumotórax hipertensivo comumente apresentam 
os seguintes achados, EXCETO:  
 
A) Hipotensão arterial.                                                                               
B) Hiperressonância à percussão.                                                                  
C) Veias distendidas na região cervical.  
D) Aumento do retorno venoso ao coração.  
E) Ausência de murmúrio vesicular ipsilateral. 
 
QUESTÃO 43- São manifestações clínicas do quadro de hipertensão intracraniana:  
 
A) Cefaleia, taquicardia e edema de papila.       
B) Cefaleia, alteração da consciência e hipotensão arterial.  
C) Edema de papila, bradicardia e hipotensão arterial.    
D) Bradicardia, hipertensão arterial e edema de papila.  
E) Hipertensão arterial, taquicardia e alteração da consciência. 
 
QUESTÃO 44- Em  relação  ao  diagnóstico  de  embolia  pulmonar  aguda, não é 
correto afirmar que: 
 
A) A  arteriografia  pulmonar  permanece  o  padrão  ouro; 
B) A  cintilografia  pulmonar  de  ventilação-perfusão  normal exclui  o  diagnóstico; 
C) O ECG pode demonstrar o padrão S1Q3T3; 
D) A radiografia  de  tórax  é inespecífica, na maioria das vezes; 
E) A  dosagem  do  D-dímero  é  útil  nos  casos  de  alta probabilidade  clínica. 
 
QUESTÃO 45- São  causas de  acidose metabólica com anion  gap  aumentado, 
exceto: 
 
A) Intoxicação  por  salicilato. 
B) Acidose  lática. 
C) Cetoacidose  alcóolica. 
D) Intoxicação  por  etilenoglicol. 
E) Diarreia. 
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QUESTÃO 46- Das  medicações  a  seguir,  a  que  não  diminui  a concentração  
sérica  de  potássio  é: 
 
A) O gluconato de cálcio; 
B) A resina de troca; 
C) O beta 2 agonista; 
D) A glicoinsulinoterapia; 
E) O bicarbonato  de  sódio. 
 
 
QUESTÃO 47- São achados de mau prognóstico na insuficiência hepática aguda, 
exceto:  
 
A) TAP alargado (INR > 3.5); 
B) Bilirrubina  aumentada  (>  17,6  mg/dL); 
C) Aparecimento  da  icterícia  em  menos  de  7  dias; 
D) Edema  cerebral; 
E) Insuficiência  hepática  com  etiologia  por  acetaminofen  e acidose (pH < 7,3). 
 
 
QUESTÃO 48- No tratamento da cetoacidose diabética não é correto: 
 
A) Iniciar soro fisiológico 0,9% para hidratação se sódio sérico normal  ou  baixo. 
B) Fazer bolus de insulina regular 0,15 U/kg e após infusão de 0,1 U/kg/hora. 
C) Adicionar  soro  glicosado  quando  a  glicemia  atingir  250 mg/dL  ou  menos. 
D) Não fazer reposição de potássio se o mesmo se encontrar em  níveis  séricos  
próximo ao limite inferior. 
E) Administrar  bicarbonato  para  corrigir  pH  <7,0. 
 
 
QUESTÃO 49- O tratamento empírico mais adequado para pacientes com pneumonia  
comunitária  admitido  no  CTI  e  sem  risco  para Pseudomonas  aeruginosa  é: 
 
A) Ceftriaxone + azitromicina. 
B) Imipenem. 
C) Piperacilina / tazobactam. 
D) Ciprofloxacina  +  amicacina. 
E) Ciprofloxacina  +  azitromicina. 
 
 
QUESTÃO 50- Na  diferenciação  de  insuficiência  renal  aguda  pré-renal  e necrose 
tubular aguda (NTA),  não  é correto afirmar que: 
 
A) A pré-renal tem relação uréia/ creatinina sérica > 20. 
B) A necrose tubular aguda possui FE de Na+ > 1%. 
C) NTA apresenta Na+ urinario < 10. 
D) O  sedimento  urinário  da  pré-renal  pode  demonstrar cilindros  hialinos. 
E) O índice de falência renal é < 1 na pré-renal.  


