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IDEGES 

SELEÇÃO PÚBLICA PARA RESIDÊNCIA MÉDICA - 2019  

ESPECIALIDADES COM PRÉ REQUISITO: CARDIOLOGIA E ONCOLOGIA 

CLÍNICA 

 

QUESTÃO 1 – Paciente de 70 anos, com 80Kg, portador de hipertensão arterial 
sistêmica, em uso de Losartan 50mg 2 x ao dia, com níveis controlados de 
pressão arterial, comparece ao Pronto-socorro com queixa de palpitações 
associada a sudorese e turvação visual. Durante a sua avaliação, você evidencia 
que o paciente se encontra com a pele fria e pegajosa, PA: 80/50mmHg e FC: 
150bpm. Durante a monitorização, identifica-se ritmo de fibrilação atrial no 
monitor. Qual seria a melhor conduta inicial?  
 
A) Cardioversão elétrica sincronizada. 
B) Cardioversão elétrica não sincronizada. 
C) Hidratação, seguida de anticoagulação com varfarina e controle da frequência 
cardíaca com beta bloqueador. 
D) Amiodarona oral e anticoagulação com novos anticoagulantes. 
E) Apenas controle da frequência cardíaca com beta bloqueador, sem 
necessidade de anticoagulante devido a CHADS VASC baixo. 
 
 
QUESTÃO 2 – Você estava em um banco, e um paciente de 50 anos apresenta 
síncope no caixa ao lado. Você prontamente checa a responsividade e verifica 
que a vítima não responde, na sequência chama por ajuda e solicita que tragam 
o carrinho de parada. Como um bom clínico você sabe que deve iniciar 
imediatamente: 
 
A) Ventilação com dispositivo (caso disponível) na frequência de 10 incursões 
por minuto. 
B) Compressões torácicas com frequência acima de 100/min, de forma que 
ocorra compressão do tórax de pelo menos 5 cm. 
C) Aguardar o DEA para desfibrilação, visto que a causa mais comum de PCR 
extra hospitalar é Fibrilação Ventricular. 
D) Realizar soco precordial e na sequencia verificar o ritmo. 
E) Oxigenação e adrenalina 1mg EV. 
 
 
QUESTÃO 3 – NÃO se refere a um critério menor de Duke para diagnóstico da 
Endocardite Infecciosa (EI): 
 
A) Nódulos de Osler.  
B) Manchas de Roth.  
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C) Evidências sorológicas (anticorpos) de organismos causadores de EI. 
D) Ecocardiograma com imagem sugestiva de vegetação ou presença de 
abscesso cardíaco. 
E) Febre.  
 
 
QUESTÃO 4 – Paciente de 50 anos, tabagista, refere que acordou as 6horas da 
manhã com dor retroesternal em queimação, com irradiação para o pescoço, 
associado a sudorese, náuseas e vômitos. Chega ao pronto-socorro às 10 horas 
e é submetido a realização de eletrocardiograma que evidenciou supra do 
segmento ST em parede anterior. O paciente encontra-se a 30 minutos do centro 
de referência com hemodinâmica. Qual é o próximo passo: 
 
A) Administrar AAS 200mg, clopidogrel 300mg, enoxaparina 30mg IV e 
encaminhar ao serviço de hemodinâmica para angioplastia primária. 
B) Administrar AAS 200mg, clopidogrel 300mg, enoxaparina 30mg IV e aguardar 
a troponina antes de encaminhar para angioplastia primária. 
C) Administrar AAS 100mg, clopidogrel 75mg, enoxaparina 80mg SC e 
encaminhar ao serviço de hemodinâmica para angioplastia primária. 
D) Administrar AAS 100mg, clopidogrel 75mg, enoxaparina 80mg SC e aguardar 
a troponina antes de encaminhar para angioplastia primária. 
E) Realizar trombólise com tenecteplase. 
 
 
QUESTÃO 5 – Paciente de 45, obeso (IMC 36), previamente hígido, comparece 
em consulta de rotina com cardiologista. Ao exame físico evidencia PA: 
150/90mmHg. Com relação a pressão arterial, qual seria a conduta inicial? 
 
A) Iniciar tratamento com diurético tiazídico. 
B) Iniciar tratamento com dupla terapia. 
C) Iniciar mudança de estilo de vida por até 3 meses. 
D) Aguardar próxima consulta para decisão com relação a tratamento. 
E) O paciente não precisa de tratamento devido a baixo risco. 
 
 
QUESTÃO 6 – Paciente de 24 anos comparece ao pronto-socorro com queixas 
de palpitações iniciadas há 2 horas. Refere que já apresentou episódios 
semelhantes anteriormente e que frequentemente melhoram ao tomar água 
gelada, porém dessa vez não cessou. Ao realizar o eletrocardiograma observa-
se uma taquicardia supraventricular paroxística. Qual deverá ser a primeira 
conduta? 
 
A) Administrar adenosina 6ml EV em bolus. 
B) Administrar dose de ataque de amiodarona EV. 
C) Cardioversão elétrica sincronizada. 
D) Realizar manobra vagal. 
E) Administrar 500ml de soro fisiológico EV gelado. 
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QUESTÃO 7 – Com relação ao tratamento da insuficiência cardíaca congestiva, 
quais drogas são utilizadas para redução da mortalidade? 
 
A) Enalapril, atenolol e espironolactona. 
B) Losartan, furosemida e anlodipina. 
C) Enalapril, metoprolol e espironolactona. 
D) Losartan, metoprolol e digoxina. 
E) Furosemida, digoxina e atenolol. 
 
 
QUESTÃO 8 – Com relação a profilaxia de febre reumática, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
A) A profilaxia primária deve ser feita com penicilina G benzatina 1.200.000UI, 
em todo o paciente com faringoamigdalite bacteriana. 
B) A profilaxia primária deve ser feita com amoxicilina, em todo o paciente com 
faringoamigdalite, seja viral ou bacteriana. 
C) A profilaxia secundária deve ser feita com cefalexina, por 10 anos, em todo o 
paciente que já teve faringoamigdalite bacteriana. 
D) A profilaxia secundária deve ser feita com penicilina G benzatina 1.200.000UI 
a cada 21 dias por 5 anos, em todo o paciente com valvopatia reumática crônica 
já submetido a troca valvar. 
E) Após a cirurgia de troca valvar, não é mais necessária a profilaxia secundária 
com penicilina. 
 
 
QUESTÃO 9 – Sobre a Insuficiência Cardíaca Descompensada, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
A) A avaliação da congestão pulmonar ou sistêmica e de baixo débito não pode 
ser empregada precocemente na sala de emergência, pela falta de exames 
complementares, e deve ser empregada na fase intermediária. 
B) A ausência de estertores crepitantes ao exame físico sugere fortemente que 
as pressões de enchimento do ventrículo esquerdo não estão elevadas e que 
não há hipervolemia. 
C) A avaliação clínica por suspeita de insuficiência cardíaca descompensada 
requer a avaliação de sinais de sintomas e necessariamente de exames 
complementares para inferir se a IC é aguda de origem recente ou doença 
crônica agudizada. 
D) A ausência de terceira bulha não afasta a suspeita de insuficiência cardíaca, 
por esse achado carecer de sensibilidade, mas por ter especificidade elevada. 
E) A presença de queixas digestivas leva fortemente a suspeitar de patologia 
abdominal associada.  
 
 
QUESTÃO 10 – Com relação às dislipidemias é CORRETO afirmar que: 
 
A) Para pacientes de alto risco, o tratamento da dislipidemia deve ser realizado 
com estatina potente e ezetimiba, sempre em associação. 
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B) O jejum não é necessário para a realização das dosagens de colesterol total 
e HDL. 
C) Para pacientes portadores de doença arterial coronariana, a nova meta de 
LDL é 100. 
D) Para paciente com hipertrigliceridemia acima de 1.000, o tratamento deve 
envolver estatina potente, ezetimiba e colestiramina, sob risco aumentado para 
desenvolver pancreatite aguda.  
E) A dosagem de CK deve ser realizada de maneira rotineira a cada 3 meses, 
com uso de qualquer hipolipemiante, independente da dose ou dos sintomas dos 
pacientes. 
 
 
QUESTÃO 11 – Com relação às estatinas no tratamento da dislipidemia pode-
se afirmar que: 
 
A) Age inibindo a HMG Coa redutase, e deve ser administrada no período da 
manhã, devido a disponibilidade dessa enzima. 
B) Tem ação reduzindo as frações de colesterol LDL, HDL e também os 
triglicerídeos. 
C) Os efeitos musculares são os mais frequentes, sendo encontrados com a 
incidência em torno de 30%. 
D) É o tratamento mais utilizado devido a seu benefício custo x efetividade, 
porém a terapia com ezetimiba demonstrou redução da mortalidade superior. 
E) Devem ser iniciadas de acordo com o risco cardiovascular do paciente, sendo 
as metas de LDL diferentes para os diferentes estadiamentos de risco. 
 
 
QUESTÃO 12 – Paciente de 67 anos, portadora de hipertensão arterial sistêmica 
e diabetes mellitus, apresentando angina estável aos esforços há 2 anos, em 
uso de hidroclorotiazida 25mg/dia; enalapril 10mg/2xdia e metfomina 
500mg/2xdia. Qual é a melhor associação medicamentosa na continuidade do 
tratamento dessa paciente? 
 
A) AAS, ivabradina, estatina potente em dose alta e IECA. 
B) AAS, beta bloqueador, estatina potente em dose alta e IECA. 
C) AAS, trimetazidina, estatina potente em dose alta e IECA. 
D) Clopidogrel, trimetazidina, bloqueador do canal de cálcio e IECA. 
E) Clopidogrel, ivabradina, bloqueador do canal de cálcio e IECA. 
 
 
QUESTÃO 13 – Das drogas relacionadas a seguir, as que podem ser utilizadas 
com segurança na gestação, sem risco fetal, são:  
 
A) Metildopa e hidralazina.  
B) Amiodarona e bloqueador do receptor de angiotensina.  
C) Varfarina e atenolol.  
D) Inibidor da enzima conversora de angiotensina e metildopa.  
E) Propafenona e bloqueadores do canal de cálcio. 
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QUESTÃO 14 – Dos pacientes relacionados a seguir, assinale o que poderá ter 
o diagnóstico de insuficiência cardíaca baseado nos critérios de Framingham.  
 
A) Homem de 80 anos com edema de tornozelo e estertores pulmonares.  
B) Homem de 70 anos com frequência cardíaca de 125 bpm e dispneia de 
esforço.  
C) Mulher de 71 anos com dispneia paroxística noturna e tosse noturna.  
D) Homem de 68 anos com derrame pleural e turgência jugular patológica.  
E) Mulher de 62 anos com refluxo hepato-jugular e cardiomegalia. 
 
 
QUESTÃO 15 – Paciente de 50 anos, do sexo masculino, hipertenso e diabético, 
portador de fibrilação atrial não valvar permanente sintomática, sem outras 
comorbidades comparece ao seu consultório.  Assinale a afirmativa que contém 
o CHA2DS2-VASC do paciente, bem como o tratamento mais adequado: 
 
A) CHA2DS2-VASC: 1, anticoagulação com varfarina e controle da frequência 
cardíaca com digoxina. 
B) CHA2DS2-VASC: 2, anticoagulação com varfarina ou com novos 
anticoagulantes e controle da frequência cardíaca com beta bloqueador. 
C) CHA2DS2-VASC: 3, anticoagulação com novos anticoagulantes orais e 
controle da frequência cardíaca com beta bloqueador. 
D) CHA2DS2-VASC: 2, não necessita de anticoagulação devido a baixo risco e 
controle da frequência cardíaca com beta bloqueador. 
E) CHA2DS2-VASC: 3, anticoagulação com novos anticoagulantes orais e 
controle da frequência cardíaca com beta bloqueador. 
 

 
QUESTÃO 16 – Homem de 75 anos, branco, aposentado, ex-etilista e ex-
tabagista. Acompanhado regularmente pelo clínico geral, faz tratamento para 
diabetes tipo 2 com uso de metformina e glibencamida. Sem uso de qualquer 
outra medicação. Procura seu médico por ter apresentado recentemente 
pressão arterial (PA) elevada, com medidas repetidas no domicílio. Sem 
sintomas significativos, exceto queixas episódicas de tontura. Pulsos 
radiais assimétricos, sopro audível na carótida esquerda e na região abdominal. 
PA (membro superior direito – MSD) deitado = 190 x 92 mmHg (média de 3 
medidas); PA (MSD) sentado = 184 x 94mmHg. Para este caso, assinale a 
alternativa CORRETA:  
 
A) O tratamento não farmacológico está indicado por um período de pelo menos 
3 meses com mudanças de hábito de vida.  
B) O diagnóstico de hipertensão secundária deve ser considerado como boa 
opção.  
C) O uso de betabloqueador é imprescindível pela possibilidade de doença 
arterial coronária associada.  
D) Os estudos de tratamento em hipertensos muito idosos mostraram poucas 
vantagens para estes valores de pressão.  
E) Devem ser evitados fármacos que inibam o sistema renina-angiotensina 
aldosterona como primeira escolha para o tratamento farmacológico. 
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QUESTÃO 17 – Homem de 68 anos chegou à emergência do Hospital de 
Marechal Floriano com infarto agudo do miocárdio (IAM) com 
supradesnivelamento de do segmento ST na parede inferior. Clinicamente, 
apresentava-se estável hemodinamicamente em Killip I. Os sintomas haviam 
iniciado há 60 minutos, não possui contra-indicação ao uso de trombolítico. Qual 
a estratégia de tratamento mais adequada, considerando-se o tempo de 
transferência para o centro de referência para hemodinâmica estima-se ser de 
cerca de 150 minutos?  
 
A) Encaminhar o paciente imediatamente ao centro capacitado para realização 
de angioplastia primária. 
B) Administrar metade da dose do trombolítico preconizada para IAM com supra 
de ST e encaminhar o paciente para estratégia de angioplastia facilitada. 
C) Utilizar inibidor de IIb/IIa e encaminhar o paciente para estratégia de 
angioplastia facilitada. 
D) Por ser o IAM de baixo risco para complicações, tratar o paciente sem 
estratégia de reperfusão, evitando-se os riscos do uso de trombolítico em local 
com poucos recursos ou os riscos de transporte. 
E) Administrar trombolítico imediatamente, com posterior estratificação 
coronariana invasiva.  
 
 
 
QUESTÃO 18 – Paciente 53 anos, hipertenso, diabético, obeso, tabagista, faz 
acompanhamento clinico devido quadro de miocardiopatia isquêmica, procura 
atendimento médico devido piora importante da dispneia nos últimos dias. Ao 
examinar você evidência boa perfusão capilar, taquipneia, discreta cianose de 
extremidades, ausculta cardíaca com B3, estertores crepitantes até em ápice 
pulmonar. PA: 150x80mmhg, FC:102bpm. Saturação capilar 89%. Qual seria 
sua conduta inicial?  
 
A) Ventilação não invasiva, vasodilatador para diminuir a pré carga e a pós carga, 
diurético. 
B) Intubação orotraqueal imediatamente, inotrópico, diurético, betabloqueador 
venoso. 
C) Intubação orotraqueal imediatamente, sonda nasogástrica para administrar 
AAS, enviaria para o cateterismo. 
D) Oxigênio por cateter nasal, betabloqueador, diurético poupador de potássio. 
E) Oxigênio por cateter nasal, noradrenalina, morfina, inotrópico.  
 
 
 
QUESTÃO 19 – Paciente de 52 anos, do sexo masculino, chegou ao pronto-
socorro com queixa de dor retroesternal em aperto, com duração de 20 min, que 
se repetiu por 2 vezes nas últimas 24 horas. Estava assintomático havia 2 anos, 
em uso de ácido acetilsalicílico (AAS), sinvastatina e enalapril. Apresenta 
antecedentes de hipertensão, dislipidemia. Pai falecido de infarto do miocárdio 
aos 54 anos.  Exame físico: ritmo cardíaco regular; Frequência cardíaca (FC) = 
88 bpm; pressão arterial (PA) = 140 x 90 mmHg; pulmões sem ruídos 
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adventícios. Primeira medida de troponina positiva. O eletrocardiograma (ECG) 
está apresentado na figura que segue: 
  
 

 
 
 
A) Paciente de alto risco (TIMI = 6); deve ser estratificado invasivamente nas 
próximas 24 horas.  
B) Paciente de alto risco (TIMI = 5); deve ser estratificado invasivamente nas 
próximas 48 horas.  
C) Paciente de alto risco (TIMI = 7); deve ser estratificado invasivamente nas 
próximas 24 horas.  
D) Paciente de moderado risco (TIMI = 4); deve ser estratificado invasivamente 
nas próximas 72 horas.  
E) Paciente de alto risco (TIMI = 6); deve ser estratificado invasivamente nas 
próximas 48 horas. 
 
 
 
QUESTÃO 20 – Paciente do sexo masculino, com 30 anos, comparece à 
consulta referindo dispneia aos moderados esforços (NYHA CF II). Nega 
antecedentes e uso de medicações. Ao exame clínico, apresenta pulso amplo, 
ritmo cardíaco regular, sopro holodiastólico aspirativo +++/6+, melhor audível em 
foco aórtico acessório e apresenta em foco mitral, B1 hipofonética, ruflar 
diastólico ++/6+ em foco mitral, ausência de reforço pré-sistólico, ao deitar de 
decúbito lateral o sopro mitral não aumentava de amplitude. Qual o diagnóstico 
anatômico valvar e como é conhecido semiologicamente?  

A) Estenose mitral importante, Carey Combs.  
B) Insuficiência aórtica importante, com sinal de Austin Flint.  
C) Insuficiência mitral importante, Pio de gaivota.  
D) Estenose aórtica, efeito de galavardin.  
E) Insuficiência pulmonar, sopro de Graham steel. 
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QUESTÃO 21 – Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que não faz parte 
das disfunções cardiovasculares presentes no choque séptico:  

A) Aumento da pós carga. 
B) Redução da fração de ejeção.  
C) Taquicardia.  
D) Dilatação ventricular.  
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 
QUESTÃO 22 – Qual droga é contraindicada no tratamento da insuficiência 
cardíaca aguda? 

A) Morfina. 
B) Nitroglicerina.  
C) Bloqueadores do canal de cálcio.  
D) Diuréticos.  
E) Todas as alternativas anteriores. 
 

QUESTÃO 23 – O que apresenta um paciente com infarto agudo do miocárdio 
e insuficiência cardíaca Killip III: 

A) Choque cardiogênico. 
B) Edema agudo de pulmão cardiogênico. 
C) Estertores crepitantes bibasais. 
D) Perda de líquido para terceiro espaço.  
E) Todas as alternativas anteriores. 
 

QUESTÃO 24 – Das drogas abaixo, qual precisa ser ajustada à dose num 
cenário de disfunção renal?  

A) Dobutamina. 
B) Vasopressina. 
C) Milrinone. 
D) Noradrenalina.  
E) Todas as alternativas anteriores. 
 

QUESTÃO 25 – Em relação à noradrenalina, é CORRETO afirmar:  

A) É droga de primeira escolha nas bradiarritimias.  
B) É considerado um fármaco principalmente inotrópico.  
C) Tem como efeito colateral bradicardia.  
D) Atual no receptor alfa-1 levando a vasoconstrição.  
E) Alternativa A e D estão corretas. 
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QUESTÃO 26 – Dos fármacos abaixo, qual não altera mortalidade na 
insuficiência cardíaca?  

A) Enalapril. 
B) Metoprolol. 
C) Furosemida. 
D) Espironolactona.  
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 
QUESTÃO 27 – De acordo com o Guideline de sepse (campanha de 
sobrevivência a sepse), qual das alternativas abaixo não faz parte do manejo 
inicial do paciente séptico? 
 
A) Iniciar antibioticoterapia empírica na primeira hora. 
B) Coletar lactato arterial. 
C) Solicitar hemoculturas e culturas direcionadas de preferência antes da 
antibioticoterapia. 
D) Realizar antitérmico e controle intensivo da febre. 
E) Manejo hemodinâmico com reposição de fluido. 
 
 

QUESTÃO 28 – No paciente com choque séptico, qual das drogas não faz parte 
do arsenal terapêutico. 
 
A) Epinefrina. 
B) Vasopressina. 
C) Noradrenalina. 
D) Fenilefrina. 
E) Dopamina. 
 

 
QUESTÃO 29 – Segundo as recomendações de fluidoterapia nos pacientes 
sépticos, a dose inicial recomendada é: 
 
A) 20 ml/kg. 
B) 10 ml/kg. 
C) 30 ml/kg. 
D) 60 ml/kg. 
E) 50 ml/kg. 
 
 

QUESTÃO 30 – Durante o ajuste da ventilação mecânica no paciente com 
síndrome do desconforto respiratório agudo, qual dos valores abaixo devem ser 
objetivados 
 
A) Pressão de plateu < 30. 
B) Driving pressure < 15. 
C) Volume corrente entre 6-8 ml/kg. 
D) SatO2 entre 88 - 94%. 
E) Todas as alternativas acima. 
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QUESTÃO 31 – Não são contra-indicações a mobilização precoce nos pacientes 
em unidade de terapia intensiva (UTI): 
 
A) Ventilação mecânica. 
B) Alteração do nível de consciência. 
C) Falta de recursos humanos. 
D) Instabilidade hemodinâmica. 
E) Sedação continua. 
 
 
QUESTÃO 32 – Homem de 50 anos, sem comorbidades prévias, vem em 
consulta em seu consultório com quadro de anasarca e derrame pleural a 
esquerda. Trouxe os seguintes exames: proteinúria de 24 horas 8g/L; 
albuminemia 1,5g/dl; colesterol total 310mg/dl; creatinina 0,8mg/dl. EAS sem 
hematúria. Qual o provável diagnóstico do caso? 

A) Glomerulonefrite rapidamente progressiva. 
B) Glomerulonefrite membranosa. 
C) Doença de Berger. 
D) Glomerulonefrite pós estreptocócica. 
E) Púrpura de Henoch Scholein. 

 
 

QUESTÃO 33 – Paciente de 34 anos, hipertenso prévio, da entrada no pronto 
socorro do hospital Evangélico, com quadro de crise convulsiva tônico-clônica 
generalizada refratária. O paciente já possuía histórico de epilepsia em uso 
irregular de medicações e era etilista. Apresentava creatinina inicial de 1mg/dl e 
durante a internação o paciente apresentou piora progressiva da função renal 
com evolução para hemodiálise. Durante a investigação laboratorial foi 
detectado elevação da CPK. Qual o provável diagnóstico? 

A) Insuficiência renal aguda pré-renal. 
B) Necrose tubular aguda. 
C) Necrose cortical aguda. 
D) Rabdomiólise. 
E) Insuficiência renal aguda pós-renal. 

 

QUESTÃO 34 – Paciente de 60 anos, hipertenso e diabético, em uso de losartan 
50mg 12/12 horas iniciado recentemente pelo cardiologista, vem ao pronto 
socorro com quadro de edema de membros inferiores e dispneia leve. Refere 
volume urinário > 2 L/24 horas. Na investigação laboratorial foi detectado 
creatinina 2mg/dl, ureia 70mg/dl, potássio 7,0 mEq/L. Qual seria a conduta mais 
correta, referente a condução do caso? 

A) Hemodiálise de urgência.  
B) Gluconato de cálcio IV apenas se houver alteração eletrocardiográfica. 
C) Manter a medicação em uso e prescrever solução de glicose e insulina. 
D) Administração de bicarbonato de sódio 8,4% IV. 
E) Furosemida IV isoladamente.  
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QUESTÃO 35 – Paciente de 72 anos, com história de internação prévia há 30 
dias com diagnóstico de angina instável, sendo submetido nesta mesma ocasião 
há cineangiocoronariografia com implante de stent em artéria coronária direita. 
O paciente recebeu alta três dias após o procedimento com creatinina de 
1,1mg/dl e retorna na consulta de revisão com piora importante da função renal 
e creatinina de 3,2mg/dl. O ultrassom de rins e vias urinárias não apresentava 
alterações. Qual a provável causa da insuficiência renal? 

A) Insuficiência renal aguda por contraste. 
B) Insuficiência renal aguda pré-renal. 
C) Embolia por colesterol. 
D) Necrose tubular aguda. 
E) Hiperplasia prostática benigna. 

 
 

QUESTÃO 36 – Homem, 40 anos, internado na enfermaria de clínica médica em 
investigação de síndrome nefrótica. Ao exame físico apresentava bom estado 
geral, lúcido e orientado, hidratado, dispneia leve e edema de membros inferiores 
3+/4. FC 80bpm, PA 110/70mmHg; murmúrio vesicular reduzido em bases e 
ausculta cardíaca sem alterações. Exames laboratoriais: creatinina 0,9mg/dl; 
ureia 40mg/dl; K+ 4,5mEq/L; Na+ 128mEq/L. Qual a conduta correta em relação 
a hiponatremia? 

A) Expandir a volemia com salina isotônica.  
B) Correção com solução salina a 3%. 
C) Restrição hídrica isolada. 
D) Associar diurético tiazídico e um diurético poupador de potássio. 
E) Restrição hídrica associada a furosemida. 

 

QUESTÃO 37 – Chamamos de síndrome respiratória aguda grave, a síndrome 
respiratória caracterizada pelos critérios de síndrome gripal, associada a 
dispneia ou aos seguintes sinais de gravidade, EXCETO:  
 
A) Saturação de O2 < 95% em ar ambiente. 
B) Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória 

avaliada de acordo com a idade. 
C) Piora nas condições clínicas de doença de base.  
D) Hipotensão em relação a pressão arterial habitual do paciente. 
E) Hipotermia reativa.  

 

 

QUESTÃO 38 – O antibiótico de primeira escolha para tratamento das formas 
graves de leptospirose é: 
 
A) Doxiciclina. 
B) Azitromicina. 
C) Penicilina cristalina.  
D) Cefazolina. 
E) Ciprofloxacina.  
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QUESTÃO 39 – São indicações para troca de cateter venoso central, EXCETO: 
 
A)  Mau funcionamento do cateter.  
B)  Tempodepermanênciadocateter > 10dias.  
C)  Infecção primária de corrente sanguínea suspeita.  
D)  Infecção primária de corrente sanguínea confirmada.  
E)  Presença de exsudato purulento no ponto de inserção do cateter. 
 
 
QUESTÃO 40 – Sobre a síndrome Retroviral Aguda (SRA) analise as sentenças 
abaixo e assinale a alternativa incorreta:  
 
I - SRA pode cursar com febre alta, sudorese e linfadenomegalia, 
comprometendo principalmente as cadeias cervicais anterior e posterior, 
submandibular, occipital e axilar.  
II - Alguns pacientes desenvolvem exantema de curta duração após o início da 
febre (frequentemente inferior a três dias), afetando geralmente a face, pescoço 
e/ou tórax superior, mas podendo se disseminar para braços, pernas, regiões 
palmares e plantares.  
III - O comprometimento do fígado é frequente na SRA.  
 
A)  Apenas I é correta.  
B)  Apenas I e II são corretas. 
C) Apenas I e III são corretas. 
D)  Apenas II e III são corretas.  
E)  I, II e III são corretas.  
 
 
QUESTÃO 41 – Considerando os principais objetivos das investigações de 
surtos de infecção hospitalar, analise os itens abaixo e assinale a alternativa que 
contém somente os itens corretos.  
 

I- Identificar possíveis fatores de risco do hospedeiro associados à 
infecção.  

II- Documentar microbiologicamente a fonte de infecção. 
III- Documentar o modo de transmissão.  
 

A)  I, II e III.  
B)  Apenas II e III.  
C)  Apenas I e II.  
D)  Apenas I. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
 
QUESTÃO 42 – Assinale a alternativa que contém antimicrobiano apropriado 
para o tratamento de aspergilose invasiva: 
 
A) Itraconazol.  
B) Voriconazol.  
C) Cetoconazol.  
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D) Fluconazol.  
E) Griseofulvin.  
 

 
QUESTÃO 43 – A Sociedade Americana de Câncer (ACS) e o Colégio 
Americano de Medicina Esportiva (ACSM) desenvolveram diretrizes de nutrição 
e atividade física para sobreviventes de câncer com base nas evidências 
disponíveis relacionando dieta, peso e atividade física a resultados de câncer. 
Os pontos-chave das recomendações do ACS/ ACSM incluem, exceto: 
 
A) Manter um peso saudável e tentar perder se estiver acima do peso ou obeso. 
B) Adotar um estilo de vida fisicamente ativo, com pelo menos 30 minutos de 
atividade física moderada a vigorosa em cinco ou mais dias da semana. 
C) Consumir uma dieta saudável, com pelo menos cinco porções de frutas/ 
vegetais por dia. 
D) Limitar a ingesta de álcool a não mais do que uma bebida/ dia para mulheres 
e duas bebidas/ dia para homens.  
E) Consumir uma dieta saudável rica em fibras com pelo menos 5 g/ dia. 
 
 
QUESTÃO 44 –  Os campos da imunologia e da oncologia estão ligados desde 
o final do século 19, quando o cirurgião William Coley relatou que uma injeção 
de bactérias mortas em locais de sarcoma poderia levar ao encolhimento do 
tumor. Desde então, os avanços exponenciais na compreensão da interseção 
entre a vigilância imunológica e o crescimento e desenvolvimento do tumor 
levaram a amplos avanços terapêuticos que agora estão sendo estudados em 
todos os tipos de câncer, o que abrange o conceito de Imunoterapia. Uma 
resposta imune citotóxica eficiente e específica contra um tumor requer uma 
interação complexa e de rápida evolução entre vários tipos de células no sistema 
imune adaptativo e inato. Os tipos de células envolvidas diretamente no 
reconhecimento e rejeição de tumores são, EXCETO: 
 
A) Linfócitos CD8 + e CD4 +, tradicionalmente denominados células T citotóxicas 
e células T auxiliares.  
B) Células natural killer (NK) que não requerem apresentação de antígeno pelo 
complexo principal de histocompatibilidade (MHC) para atividade citotóxica.  
C) CD3, que codifica um complexo proteico transmembranar não variável com 
um componente de ativação baseado em tirosina intracelular. 
D) FoxP3 + / CD25 + / CD4 + / T regulatório (Treg) e células supressoras 
derivadas de mielóides (MDSCs) que inibem em grande parte a atividade dos 
linfócitos T citotóxicos. 
E) Macrófagos M1, que liberam interferon (IFN) gama e são responsáveis pela 
fagocitose, e macrófagos M2, que liberam citocinas como IL-4, IL-10, fator de 
crescimento transformador beta (TGF- beta). 
 
 
QUESTÃO 45 –  Os cuidados paliativos são uma especialidade médica 
interdisciplinar que se concentra na prevenção e alívio do sofrimento e no apoio 
à melhor qualidade de vida possível para pacientes que estão enfrentando uma 
doença grave e / ou com risco de vida e suas famílias. Uma revisão sistemática 
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de estudos focados em câncer, síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), 
doença cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica e doença renal crônica, 
identificou o sintoma mais prevalente em pacientes com doença terminal: 
 
A) Dor. 
B) Fadiga. 
C) Dispnéia. 
D) Anorexia. 
E) Náusea. 
 
 
QUESTÃO 46 – O Sr. J.A.M. tem 67 anos e usa hipoglicemiantes orais, mas não 
apresenta controle adequado das glicemias. Há 6 anos, lida com ulcerações 
varicosas em MMII e estas estão francamente infectadas. Por isso, deu entrada 
no HEVV, e os seguintes resultados foram obtidos: 

 

PA FC FR TAX 

110/60 92 bpm 17 37,2°C 

 

Hb/Htco VCM/HCM 
Ret 
(%) 

VHS PCR Ferritina Creat Glic 

7,9/24 88/29,2 0,8 56 14,8 96 1,9 203 

 

Em relação à abordagem terapêutica, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) A correção da glicemia e controle da infecção não são o bastante para 
correção da anemia, sendo necessária a reposição de ferro parenteral. 
B) O uso de hemocomponentes (concentrado de hemácias) se faz necessário. 
C) O uso de eritropoietina associada a ferro parenteral objetiva transpor os 
defeitos fisiopatológicos. 
D) A utilização de ferro oral faz parte desta abordagem. 
E) O uso de ferro parenteral não é necessário, pois a ferritina está normal. 
 

QUESTÃO 47 – Sr. RGP, vítima de acidente automobilístico grave, foi submetido 
a laparotomia exploradora que evidenciou grave lesão hepática, e volumoso 
hemoperitôneo, sendo necessária a exérese de 50% do lobo esquerdo do fígado. 
Exames: Hb 6,8 g/dl, Htco. 18,3%, Plaquetas 22.000, TAP 40% (N = 70% a 
120%) e PTTa 66’’ (N = 29’’ +/- 9’’). Quais hemocomponentes você utilizaria para 
tratar o Sr. RGP, sabendo que ele é “A” positivo? 

 
A) Sangue total A positivo, pois o paciente necessita repor hemácias, plaquetas 
e fatores de coagulação. 
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B) Concentrado de hemácias A positivo, plaquetas e crioprecipitado, pois houve 
grave lesão hepática. 
C) Sangue total A positivo, infundidos rapidamente, para não perdermos a ação 
dos fatores de coagulação termo-lábeis. 
D) Concentrado de hemácias A positivo, plaquetas por aférese e plasma rico em 
plaquetas, pois a lesão mais grave é a plaquetopenia. 
E) Concentrado de hemácias A positivo, plaquetas e plasma fresco congelado. 
 

QUESTÃO 48 – A dispneia paroxística noturna é sintoma relativamente 
especifica para o diagnóstico de:  
 
A) Asma. 
B) Tromboembolismo pulmonar. 
C) Insuficiência Cardíaca Congestiva. 
D) Descondicionamento físico. 
E) Psicogênica. 
 
 
QUESTÃO 49 – Em relação a dor abdominal de tratamento cirúrgico em idosos, 
podemos dizer que são frequentes as patologias abaixo, exceto: 
 
A) Torção de ovário. 
B) Isquemia Mesentérica. 
C) Ruptura de Aneurisma de Aorta. 
D) Vólvulo Intestinal. 
E) Colecistite Aguda. 
 
 
 
QUESTÃO 50 – Em pacientes com (TEP) Tromboembolismo Pulmonar, 
devemos avaliar com escores de probabilidade, antes de solicitar exames 
complementares, para refinar a probabilidade pós- teste de TEP. Assim no 
escore de WELLS, temos os seguintes itens para pontuação, EXCETO: 
 
A) Sinais Clínicos de TVP (Trombose Venosa Profunda). 
B) Diagnostico alternativo menos provável que TEP. 
C) Frequência Cardíaca > 100/min. 
D) PaCO2 < 36 mmHg. 
E) TVP ou TEP prévios. 
 


