
 
 
 

1 
 

   

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES 
CONCURSO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS À RESIDÊNCIA MÉDICA 

 
 

EDITAL AEBES Nº 1/2018 
 
 

HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA 
 
 

PRÉ REQUISITO: CARDIOLOGIA 
 
 
 
QUESTÃO 1- Polifarmácia é reconhecidamente um problema de saúde pública. 
Situação comum em idosos, que acabam por receber mais de um medicamento para 
tratar os efeitos colaterais de outro, o que é conhecido também como prescrição em 
cascata. Marque a opção CORRETA, que indica uma sequência frequente de 
prescrição em cascata: 
 
A. Diurético após uso de anti-inflamatório não esteroidal. 
B. Analgésico após o uso de antidepressivo tricíclico. 
C. Omeprazol após uso de diurético tiazídico. 
D. Inibidor de recaptação de serotonina após uso de diurético. 
E. Antidepressivo tricíclico após uso de redutor de colesterol. 
 
 
QUESTÃO 2 - A atividade física regular foi adicionada em 1996 à lista de medidas 
preventivas defendidas pela American Cancer Society.  Há evidências consistentes 
de significativa redução do risco através da atividade física realizada em quantidade 
apropriada e de forma regular para prevenção. Indique  V - VERDADEIRO para o(s) 
sítio(s) de câncer que há evidência consistente de redução de risco através da 
atividade física e  F - FALSO  para aquele(s) sítio(s) de câncer que NÃO HÁ evidência 
consistente de redução de risco através da atividade física. 
 
(   ) Cardiovascular 
(   ) Ósseo 
(   ) Muscular 
(   ) Pele 
(   ) Colo intestinal 
 
Marque a sequência CORRETA: 
 
A. F - V - F - F – F. 
B. V - F - F - V - V. 
C. V - V - V - F – F. 
D. F - F - F - F – V. 
E. V - V - F - F – F. 
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QUESTÃO 3 - É cada vez mais comum  a utilização de alertas em prontuário eletrônico 
em serviços de atenção primária, porém há um limite. Qual (is) deve(m) ser de fato os 
únicos registros de alerta? Marque a opção CORRETA: 
 
A. Pacientes homens com HIV/AIDS e mulheres gestantes com sífilis. 
B. Condições crônicas de saúde mental e abuso sexual. 
C. Violência familiar e abuso de álcool e outras drogas. 
D. Dependência de benzodiazepínicos e Doenças contagiosas. 
E. Alergias e interações medicamentosas. 
 
 
QUESTÃO 4 - Hipertireoidismo é menos prevalente que o hipotireoidismo, mas ambos 
são um Importantes problemas de saúde no cotidiano do médico de família e 
comunidade.  Analise as seguintes sintomas e sinais:  Sudorese aumentada, 
rouquidão, parestesia, constipação intestinal, ganho de peso, pele quente, edema 
periorbital, pele infiltrada, letargia e ginecomastia. Indique (HO) HIPOTIREOIDISMO 
e (HE) HIPERTIREOIDISMO: 
 
(   ) Ganho de peso e pele infiltrada. 
(   ) Sudorese aumentada e pele quente. 
(   ) Parestesia e letargia. 
(   ) Rouquidão e constipação intestinal.  
(   ) Edema periorbital e ginecomastia. 
 
Marque a sequência CORRETA: 
 
A. HO – HE – HO – HO – HE; 
B. HE – HE – HE – HO – HO; 
C. HE – HO – HO – HE – HO; 
D. HE – HE – HE – HO – HE; 
E. HO – HO – HO – HE – HO; 
 
 
 
QUESTÃO 5 - Numa consulta em Unidade Ambulatorial Drª Fergie atende Dona Julita, 
75 anos, que traz exames laboratoriais numa consulta de revisão. Olhando 
detidamente o resultado hemograma a médica faz o seguinte comentário: “É Dona 
Julita fique tranquila, no geral está tudo bem, mas… a senhora está com a causa mais 
frequente de anemia”. Marque a  opção CORRETA que indica qual seria este tipo 
mais comum de anemia a que se refere o Drª Fergie: 
 
A. Anemia por hiperesplenismo. 
B. Anemia por insuficiência medular. 
C. Anemia megaloblástica. 
D. Anemia ferropriva. 
E. Anemia falciforme. 
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QUESTÃO 6 -  O indicador prognóstico mais importante em pacientes com fibrose 
cística é colonização por: 
 
A. Pseudomonas aeruginosa. 
B. Staphylococcus aureus. 
C. Burkholderia cepacia. 
D. Streptococcus viridans. 
E. Klebsiella pneumoniae. 
 
QUESTÃO 7-  Dentre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta somente 
parasitas com ciclo pulmonar, que podem levar a sintomatologia característica de 
Síndrome de Loefller: 
 
A. Ascaris lumbricoides e Giardia lamblia. 
B. Strongyloides Stercoralis e Isospora belli. 
C. Trichuris trichiura e Hymenolepis nana. 
D. Enterobius vermiculares e Entamoeba histolytica. 
E. Necator americanus e Ancylostoma duodenale. 
 
QUESTÃO 8 -   As fraturas osteoporóticas são comuns no paciente com idade superior 
a 70 anos e no sexo feminino. Qual é a mais prevalente?  
 
A. Coluna vertebral.    
B. Punho. 
C. Arcos costais. 
D. Colo femoral. 
E. Extremidade proximal do fêmur. 
 
QUESTÃO 9 -   Qual das situações abaixo não se constitui em fator de risco para 
osteoporose?    
 
A. Alcoolismo. 
B. Uso crônico de corticoides. 
C. Deficiência de vitamina D. 
D. Alto peso. 
E. Sedentarismo.   
 
QUESTÃO 10 - Sobre abdome agudo obstrutivo é correto afirmar, exceto: 
 
A. A radiografia de abdome agudo (abdome em pé e deitado + cúpulas 
diafragmáticas) é considerado o exame de imagem inicial, podendo inclusive indicar 
o tratamento 
B. Vômitos fecaloides indicam fatores obstrutivos proximais 
C. Casos de obstrução de cólon em pacientes com a válvula ileocecal competente 
podem tornar-se potencialmente mais graves 
D. Sinal de empilhamento de moedas e 02 ou mais níveis hidroaéreos são 
indicativos de obstrução 
E. As etiologias mais comuns são: hérnias, aderências e neoplasias. 
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QUESTÃO 11 -  Entre as abaixo, qual  alternativa é verdadeira com relação ao 
diagnóstico de pneumonia comunitária? 
 
A. Tratamento específico, direcionado para o microrganismo etiológico é mais 
efetivo do que o tratamento empírico em pacientes hospitalizados que não estão em 
terapia intensiva. 
B. Cerca de 5 a 15% dos pacientes internados com pneumonia comunitária 
apresentarão hemoculturas positivas. 
C. Pacientes com bacteremia causada por Streptococcus peneumoniae 
apresentam culturas de escarro positivas em mais de 80% dos casos. 
D. Testes com reação em cadeia de polimerase estão amplamente disponíveis e 
devem ser usados rotineiramente para pacientes internados com diagnóstico de 
pneumonia comunitária. 
E. A etiologia da pneumonia adquirida em comunidade é identificada em 70% dos 
casos. 
 
 
QUESTÃO 12 -   Qual das alternativas abaixo não é fator de risco para Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica? 
 
A. Exposição à poeira de carvão. 
B. Hiper-reatividade das vias respiratórias. 
C. Exposição `a fumaça de cigarros. 
D. Infecções respiratórias recorrentes. 
E. Uso de combustíveis de biomassa em áreas pouco ventiladas. 
 
 
QUESTÃO 13 -    Um homem de 50 anos, com cirrose relacionada com hepatite C e 
álcool apresenta ascite, necessitando de paracenteses de grande volume com certa 
frequência. Todos os tratamentos descritos abaixo são indicados para esse paciente, 
exceto: 
 
A. Restrição de líquidos para menos de 2 litros por dia. 
B. Furosemida 40mg ao dia 
C. Restrição de sódio para menos de 2gramas por dia. 
D. Espironolactona 100mg ao dia. 
E. Se o tratamento clínico falhar está indicado shunt portossistêmico intra-
hepático transjugular. 
 
QUESTÃO 14 -     A primeira defesa do nosso corpo contra a hipoglicemia ocorre por 
alteração no nível de qual das substâncias abaixo? 
 
A. Epinefrina. 
B. Glucagon. 
C. Cortisol. 
D. Insulina. 
E. IGF-1. 
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QUESTÃO 15 - Em todas as alternativas abaixo temos achados sugestivos de anemia 
ferropriva, exceto na alternativa: 
 
A. Pica. 
B. Coiloniquia. 
C. Baixa resposta dos reticulócitos. 
D. Diminuição da capacidade total de ligação do ferro. 
E. Diminuição da ferritina sérica. 
 
 
QUESTÃO 16 - “A Justiça é extremamente técnica e bem clara ao julgar erro médico. 
Exige três pré-requisitos, a saber: dano ao paciente, procedimento médico e nexo 
causal. Comprovada a existência de pré-requisitos, a Justiça então avalia o 
comportamento do médico. Abaixo, marque a alternativa que você considera a mais 
correta. 
 
A. Negligência: o médico não fez o que deveria ter feito. 
B. Imprudência: o médico fez o que não deveria ter feito. 
C. Imperícia: o médico fez errado. 
D. As alternativas A, B e C estão corretas. 
E. Nenhuma das alternativas acima está correta. 
 
 
QUESTÃO 17 -  Para avaliarmos  a magnitude do efeito de uma intervenção médica, 
podemos lançar mão, dentre outras ferramentas, do NNT ( Número Necessário para 
Tratar). Leia as alternativas abaixo e marque a resposta correta. 
 
A. Um NNT de 45 significa que se tratarmos 100 pacientes, 45 serão beneficiados. 
B. O cálculo do NNT é feito multiplicando 0,75 por 100. 
C. Quanto mais elevado o valor numérico do NNT obtido, maior a magnitude de 
efeito da intervenção médica estudada. 
D. O valor do NNT é obtido dividindo-se 1 pela RRA (Redução do Risco Absoluto). 
E. Nenhuma das alternativas  acima está correta. 
 
 
QUESTÃO 18 -  São causas possíveis de estenose da valva mitral, exceto: 
 
A. Doença reumática. 
B. Mucopolissacaridose. 
C. Tumor carcinoide maligno. 
D.  Valva mitral tricúspide. 
E. Lupus eritematoso sistêmico.  
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QUESTÃO 19 -  Com relação aos aneurismas de aorta, podemos afirmar: 
 
A. A maioria é sintomático. 
B. No aneurisma do tipo sacular, toda a circunferência da parede da aorta é 
acometida e está dilatada. 
C. Quando o aneurisma acomete a aorta ascendente, pode ocorrer insuficiência 
valvar aórtica e insuficiência cardíaca. 
D. Independente da posição do aneurisma de aorta, não há possibilidade de haver 
Síndrome da Veia Cava Superior. 
E. Todas as alternativas acima estão incorretas. 
 
 
QUESTÃO 20 -   A polirradiculoneuropatia aguda ou subaguda (Síndrome de Guillain 
Barré), mais comumente se associa a enterite causada por:  
 
A. Salmonela. 
B. Shigella. 
C. Campylobacter jejuni. 
D. Rotavírus. 
E. Citomegalovírus. 

 
 
QUESTÃO 21 -   Paciente de 70 anos, tabagista, trabalhou durante toda a sua vida 
com construção civil e demolição de imóveis. Procurou atendimento com clínico geral 
por apresentar dor em hemitórax direito, não pleurítica, dispneia  progressiva, e perda 
de peso de 10 kg nos últimos 6 meses. Nega febre aferida. Realizado RX de tórax que 
mostrou derrame pleural à direita e espessamento pleural nodular. Não há imagem de 
hipotransparência em parênquima pulmonar ou cavitações pulmonares. Dentre as 
possibilidades diagnósticas  abaixo, qual a mais provável? 
 
A. Tuberculose pulmonar. 
B. Carcinoma pulmonar tipo pequenas células. 
C. Micetoma. 
D. Mesotelioma. 
E. DPOC complicado por pneumonia. 
 
 
QUESTÃO 22 -   O uso de medicações com intuito profilático pode reduzir o risco de 
câncer em indivíduos de alto risco. A relação risco / benefício para quimioprevenção 
deve ser avaliada para casos individuais. Podemos correlacionar a medicação e o seu 
benefício comprovado para a prevenção do respectivo câncer, EXCETO: 
 
A. Anastrozol e câncer de mama. 
B. Metformina e câncer de pâncreas. 
C. Atorvastatina e câncer de próstata. 
D. Tamoxifeno e câncer de mama. 
E. Aspirina e câncer colorretal. 
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QUESTÃO 23 -    O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres 
no mundo e no Brasil, depois do de pele não melanoma, respondendo por cerca de 
28% dos casos novos a cada ano. O câncer de mama não tem uma causa única. 
Diversos fatores estão relacionados ao aumento do risco de desenvolver a doença, 
como: idade, fatores endócrinos, história reprodutiva, fatores 
comportamentais/ambientais e fatores genéticos/hereditários. São fatores de risco 
comportamentais/ ambientais conhecidos para o desenvolvimento de câncer de 
mama, EXCETO: 
 
A. Sedentarismo. 
B. Tabagismo. 
C. Radiação. 
D. Cafeína. 
E. Jornada de trabalho noturna. 
 
 
QUESTÃO 24 -  Paciente IDM, sexo masculino, 55 anos, ex-tabagista, com história 
de tosse, dispnéia e hemoptoicos há cerca de 3 meses. Foi investigado quanto a 
possibilidade de tuberculose pulmonar porém o resultado foi negativo. Há 1 semana 
evoluiu com náuseas, vômitos, perda ponderal, irritabilidade, confusão mental e 
convulsões. Foi internado para investigação. Exames laboratoriais de entrada 
revelaram anemia e hiponatremia. Foi diagnosticado com câncer de pulmão avançado 
e foi descartada a presença de metástase cerebral. Dentre as alternativas abaixo, 
assinale a síndrome paraneoplásica que é compatível com o quadro clínico desse 
paciente acima: 
 
A. Síndrome de Cushing; 
B. Síndrome miastênica de Lambert-Eaton; 
C. Síndrome de Trousseau; 
D. Síndrome da secreção inadequada do hormônio antidiurético (SIADH); 
E. Osteoartropatia hipertrófica; 
 
QUESTÃO 25 –   Adulta jovem apresentou evento de exantema corporal difuso e 
aparecimento de lesões palmo plantares descamativas. A conduta mais assertiva para 
este caso seria: 
 
A. Realização de teste rápido para HIV e tratamento das manifestações clínicas 
de síndrome da imunodeficiência adquirida. 
B. Realização de teste rápido para sífilis e tratamento imediato da sífilis terciária 
com penicilina benzatina, sendo desnecessária a coleta do VDRL, pois o quadro 
clínico é patognomônico. 
C. Realização de teste rápido para sífilis, coleta do VDRL e inicio do tratamento 
para sífilis secundária com penicilina benzatina. 
D. Realização de teste rápido para sífilis, coleta do FTA-abs e tratamento com 
penicilina benzatina ou eritromicina, por não se tratar de sífilis na gestação. 
E. Realização de teste rápido para sífilis e HIV e início de tratamento das duas 
patologias, mesmo com resultados negativos, pois neste estágio clínico os testes 
podem ainda estarem negativos. 
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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. 
 
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. 
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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. 
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.  
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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.  
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.   
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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. 
 
 
 
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. 
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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. 
 
 
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. 
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QUESTÃO 42 –   Em pacientes com pneumotórax hipertensivo comumente 
apresentamos 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. 
 
 
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. 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


