
PROVA24_CLINICAMEDICA_CE_MAI18

















CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
PROVA24_CLINICAMEDICA_CE_MAI18  5 

Questão 17 

Em relação ao tratamento da insuficiência cardíaca, podemos 
afirmar: 

A) A associação valsartana-sacubitril melhora a sobrevida 
de pacientes portadores de insuficiência cardíaca com 
fração de ejeção reduzida. 

B) A furosemida pode ser utilizada para controle do edema 
e melhora da sobrevida de pacientes com insuficiência 
cardíaca com fração de ejeção reduzida. 

C) A valsartana isoladamente não melhora a mortalidade de 
pacientes com insuficiência cardíaca com fração de 
ejeção reduzida. 

D) O uso de beta bloqueadores, como carvedilol ou 
bisoprolol, melhora os sintomas mas não impacta na 
sobrevida do paciente. 

E) Todas as alternativas estão corretas 

 

Questão 18 

Paciente de 52 anos procura serviço médico para 
acompanhamento. Refere que há 6 meses apresenta 
quadros recorrentes de palpitação sendo documentado 
fibrilação atrial paroxística não valvar. No momento encontra-
se assintomático em ritmo sinusal e não há evidência de 
doença cardíaca subjacente. Em relação à anticoagulação 
desse paciente, podemos afirmar: 

A) Warfarina deve ser utilizada em todos os pacientes com 
fibrilação atrial paroxística não valvar. 

B) Warfarina ou os novos anticoagulantes devem ser 
utilizados em todos os pacientes com fibrilação atrial 
paroxística não valvar. 

C) O que determinará o uso da anticoagulação é a 
frequência de recorrência da fibrilação atrial. 

D) O escore de CHADsVASc é utilizado apenas na 
fibrilação atrial persistente ou permanente. 

E) O que determinará o uso da anticoagulação é o perfil de 
risco do paciente avaliado pelo escore de CHADsVASc 

 

Questão 19 

Uma paciente de 18 anos, queixa-se de dor abdominal de 
forte intensidade há 12 horas. Ao exame físico, desidratada 
(++/4+), descorada (+/4+), com T = 36,2°C, FC = 134bpm, FR 
= 32irpm, oximetria de pulso = 96% (ar ambiente) e PA = 
96x64mmHg. As auscultas cardíaca e pulmonar estão 
normais. Abdome: levemente distendido com dor difusa à 
palpação profunda; punho-percussão lombar: negativa; 
rigidez de nuca: ausente; extremidades: frias; e glicemia 
capilar: 342mg/dL. A conduta inicial consiste em: 

A) tomografia de abdome 

B) administração de insulina 

C) hidratação e dosagem de potássio 

D) dosagem de amilase e lipase 

E) Iniciar gluconato de cálcio 

Questão 20 

Uma paciente chega ao pronto-socorro, letárgica e 
edemaciada trazida pela filha. Ela relata a piora no estado 
geral nas últimas 24 horas e relaciona a piora à ausência na 
sessão de hemodiálise que deveria ter sido realizada há 48 
horas, quando a família estava viajando. Ela conta que a mãe 
é hipertensa e que faz hemodiálise há 3 anos. Ela usa, entre 
outras medicações, o Sorcal® (poliestirenossulfonato de 
cálcio). O exame físico está normal, exceto pelo edema e por 
leve taquicardia. Solicitada a análise bioquímica (eletrólitos, 
função renal, gasometria) e um eletrocardiograma (ECG). O 
ECG mostra ritmo sinusal, com QRS alargado e onda T 
apiculada em todas as derivações. A pressão arterial é 130 x 
80 mmHg. Frente a esse quadro, assinale a alternativa que 
apresenta a conduta imediata mais adequada: 

A) Administrar, imediatamente, gluconato de cálcio. 

B) Administrar uma solução com insulina e glicose, porém 
antes checar os níveis séricos de potássio. 

C) Iniciar bicarbonato e aguardar o resultado da bioquímica 
solicitada para tomar uma conduta dirigida. 

D) Administrar insulina regular endovenosa e Sorcal® via 
retal, além de acionar equipe de hemodiálise. 

E) Solicitar hemodiálise de emergência. 

 

Questão 21 

Um jovem com transtorno bipolar e usuário de carbonato de 
lítio é internado com hipernatremia. Foi feito o diagnóstico de 
diabetes insipidus nefrogênico. Assinale a alternativa que 
contém apenas medicamentos recomendados para o atual 
quadro: 

  

A) Hidroclorotiazida, furosemida e amilorida. 

B) Hidroclorotiazida, furosemida e indometacina. 

C) Furosemida, amilorida e indometacina. 

D) Hidroclorotiazida, amilorida e indometacina. 

E) Hidroclorotiazida, acetato de desmopressina e 
indometacina. 

 

Questão 22 

Uma mulher de 65 anos, com antecedente de diabetes e 
hipertensão arterial, foi internada por pielonefrite e está em 
tratamento com amicacina. Exames laboratoriais: ureia sérica 
= 125mg/dL e creatinina sérica = 3,3mg/dL. Os exames que 
diferenciam insuficiência renal aguda de insuficiência renal 
crônica são: 

  

A) Cálcio sérico e cintilografia renal. 

B) Fosfato sérico e ultrassonografia de rins e vias urinárias. 

C) Fração de excreção de sódio e cintilografia renal. 

D) Paratormônio (PTH) sérico e ultrassonografia de rins e 
vias urinárias. 

E) Fração de excreção de sódio e fosfato sérico. 
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Questão 23 

Uma mulher de 44 anos, obesa, afrodescendente, procura o 
pronto-socorro com queixa de disúria há 1 dia. Apresenta ao 
exame, PA = 200x124mmHg, confirmada 2 vezes após 
repouso, sem hipotensão postural. É mantida em repouso, e 
são realizados fundo de olho com cruzamentos A-V 
patológicos, glicemia = 130mg/dL, ureia = 30mg/dL, 
creatinina = 0,8mg/dL, sedimento urinário com 36.000 
leucócitos/mm3, sem hematúria, proteinúria ou cilindros, e o 
ECG a seguir: 

  

 

 

  

 

 Dentre as seguintes, a conduta mais adequada é: 

  

A) Repouso, furosemida oral, dose baixa de captopril oral, 
visando reduzir a pressão em algumas horas e 
observação. 

 

B) Nitroglicerina intravenosa e atenolol oral visando 
diminuir a pressão e o trabalho cardíaco e iniciar 
procedimentos para síndrome coronariana aguda. 

 

C) Administrar nitroglicerina intravenosa, visando reduzir 
rapidamente a pressão até níveis abaixo de 
140x90mmHg. 

 

D) Nitroprussiato de sódio e furosemida intravenosa, 
visando a diminuição rápida da pressão até níveis 
seguros e então iniciar atenolol e Aspirina® oral. 

 

E) Manter em repouso em ambiente calmo e administrar 
furosemida intravenosa e nifedipina sublingual, visando 
a diminuição relativamente rápida da pressão. 

Questão 24 

Um homem de 33 anos, sem comorbidades prévias, vem ao 
pronto-socorro com queixa de “batedeira e angústia” no peito. 
O paciente nega dor, dispneia ou perda de consciência. Ao 
exame físico, está estável hemodinamicamente, com 
ausculta pulmonar limpa e pulso de 162bpm. Após a 
realização do eletrocardiograma (Figura), qual é a próxima 
conduta? 

  

 

  

A) Adenosina 6mg em bolus. 

B) Amiodarona 150mg em 20 minutos. 

C) Cardioversão elétrica sincronizada com sedação. 

D) Manobra vagal. 

E) Controle de frequência com verapamil, diltiazem ou 
metoprolol. 

Questão 25 

Um paciente de 21 anos, jogador de basquete, refere queixas 
recorrentes de palpitações taquicárdicas há 8 anos. Durante 
o treino apresentou mal-estar geral associado a palpitações. 
Foi levado para o pronto-socorro mais próximo e avaliado 
pelo clínico geral. Ao exame: consciente e taquicárdico, com 
PA = 110x60mmHg. Foi realizado o eletrocardiograma a 
seguir: 

 

  

Qual é a conduta mais adequada para o caso? 

A) Massagem do seio carotídeo e, na ausência de resposta, 
adenosina 6mg IV em bolus. 

B) Cardioversão elétrica sincronizada. 

C) Amiodarona intravenosa. 

D) Controle da frequência ventricular com diltiazem e 
prescrição de ácido acetilsalicílico 325mg/d. 

E) Estudo eletrofisiológico em caráter de urgência. 
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Questão 26 

Um homem de 75 anos, diabético e hipertenso, com quadro 
de dor precordial em opressão associada a náuseas, com 
duração aproximada de 25-30 minutos ocorrida há 6 horas, 
chega ao serviço de emergência sem dor. Ao exame, está em 
bom estado geral, corado, FC = 80bpm, PA = 145x84mmHg 
e murmúrio presente sem ruídos adventícios, com 2 bulhas 
rítmicas normofonéticas, sem sopros. Realizou 
eletrocardiograma, que não mostrou alterações significativas, 
e dosagem de troponina e CK-MB com 9 horas após o início 
da dor, com resultado dentro da normalidade. A hipótese 
diagnóstica e a conduta mais adequada são, 
respectivamente: 

A) Dor torácica a esclarecer; alta hospitalar com 
investigação ambulatorial precoce por meio de exames 
não invasivos, como cintilografia de perfusão miocárdica 
ou ecocardiograma sob estresse. 

B) Angina instável; medidas para síndrome coronariana 
aguda sem supradesnivelamento do segmento ST, 
internação emUTI/UCO e cateterismo cardíaco. 

C) Dor torácica a esclarecer; teste ergométrico como 
exame não invasivo antes das primeiras 12 horas e 
cintilografia de perfusão miocárdica ou ecocardiograma 
sob estresse antes da alta hospitalar para definir a 
conduta. 

D) Angina instável; iniciar medidas para síndrome 
coronariana aguda sem supradesnivelamento do 
segmento ST, internação em enfermaria e cintilografia 
de perfusão miocárdica ou ecocardiograma sob estresse 
para melhor estratificação do risco cardiovascular. 

E) Angina estável; investigação precoce por meio de 
cintilografia de perfusão miocárdica ou ecocardiograma 
sob estresse. 

 

Questão 27 

Um homem de 62 anos, hipertenso, dislipidêmico e tabagista, 
apresenta angina estável, classe funcional I, há 2 anos e 10 
meses. No último mês, os episódios de dor vêm ocorrendo 
em situações que demandam esforços menores, como 
pequenas caminhadas e atividade sexual. Faz uso regular de 
ácido acetilsalicílico, atorvastatina, anlodipino, mononitrato de 
isossorbida, clortalidona, atenolol  e losartana. O exame físico 
e o eletrocardiograma de repouso não apresentam alterações 
significativas, mas PA = 122x72mmHg e FC = 58bpm. Teste 
ergométrico realizado há 1 semana detecta, no 2º minuto, 
angina e infradesnivelamento do segmento ST de 3mm, de 
padrão horizontal, em 3 derivações, o que motivou a 
interrupção do teste. A conduta mais apropriada para esse 
paciente é: 

A) Aumentar ácido acetilsalicílico para 200mg/d, associar 
clopidogrel 75mg/d e aumentar o nitrato para 120mg/d 
(40mg,3x/d). 

B) Iniciar trimetazidina 25mg/d e clopidogrel 75mg/d e 
trocar sinvastatina por atorvastatina 80mg/d. 

C) Solicitar cintilografia do miocárdio para confirmação e 
avaliação da extensão da isquemia miocárdica. 

D) Encaminhar para coronariografia e ventriculografia 
esquerda. 

E) Trocar atenolol e sinvastatina por, respectivamente, 
carvedilol e atorvastatina, associar clopidogrel 75mg/d e 
solicitar ecocardiograma transtorácico. 

Questão 28 

Paciente de 65 anos apresenta um quadro de tosse crônica 

com secreção esbranquiçada e dispneia no grau 1 pela 

escala mMRC (0-4). Refere fumar 15 cigarros por dia há 20 

anos. Foi realizada uma espirometria, cujos resultados 

mostraram 

Capacidade Vital Forçada (CVF) normal, Volume Expiratório 

Forçado no 1º segundo (VEF1) = 75% e relação VEF1–CVF 

= 0,65, sem alteração após a prova broncodilatadora. Nesse 

caso, está indicado o início de que medicação por via 

inalatória? 

  

A) Beta-2-agonista de longa ação, de uso contínuo. 

B) Beta-2-agonista de longa ação e corticosteroide, ambos 
de uso contínuo. 

C) Corticosteroide de forma contínua e beta-2-agonista nos 
episódios de piora do quadro. 

D) Beta-2-agonista de longa ação e brometo de tiotrópio, 
ambos de uso contínuo. 

E) Brometo de tiotrópio de uso contínuo e beta-2-agonista 
nos episódios de piora do quadro. 

 

Questão 29 

Uma mulher de 32 anos, assintomática, chega à consulta 

médica por excesso de peso. Refere história de síndrome de 

ovários policísticos e uso de (etinilestradiol + acetato de 

ciproterona) e fluoxetina 20mg 1x/d. Refere história familiar 

de diabetes mellitus tipo 2 e, ao exame físico, peso = 80kg, 

altura = 1,55m, circunferência da cintura = 90cm e PA = 

130x90mmHg. Foi afastada a possibilidade de síndrome de 

Cushing. Exames laboratoriais (sangue): TSH = 1,2mU/L 

(normal = 0,4 a 4); T4 livre = 1,2ng/dL (normal = 0,8 a 1,8); 

glicose = 108mg/dL; hemoglobina glicada = 6,3%; colesterol 

= 205mg/dL; triglicérides = 190mg/dL; colesterol HDL = 

34mg/dL; colesterol LDL = 128mg/dL; aspartato 

aminotransferase = 62UI/L (normal = 12 a 38); alanina 

aminotransferase = 82UI/L (normal = 7 a 41); ferritina = 

460µg/L (normal = 24 a 155); sorologias para hepatites B e C 

negativas. Assinale o diagnóstico mais provável: 

 

A) Hemocromatose com intolerância a glicose secundária. 

B) Hemocromatose com síndrome metabólica secundária. 

C) Esteatose hepática não alcoólica com síndrome 
metabólica. 

D) Esteatose hepática não alcoólica com hemocromatose. 

E) Esteatose hepática associada ao uso de esteroides. 
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Questão 30 

Uma mulher de 70 anos procura atendimento médico por 
dispneia progressiva há 4 meses, acompanhamento de 
despertares noturnos por falta de ar e tosse. Nega febre, mas 
tem a seguinte história patológica: hipertensão arterial e 
doença pulmonar obstrutiva crônica, com medicações de uso 
habitual: enalapril 20mg/d, hidroclorotiazida 12,5mg/d, 
prednisona 5mg/d e formoterol inalatório. Ao exame: PA = 
150x70mmHg, FC = 90bpm, ritmo cardíaco regular em 3 
tempos (B4), com sopro sistólico (2+/6+) no foco mitral e 
murmúrio broncovesicular universalmente audível, com 
estertores crepitantes em ambas as bases pulmonares. ECG 
revela ritmo sinusal e hipertrofia ventricular esquerda. 
Assinale a alternativa correta: 

 

A) Trata-se de insuficiência cardíaca congestiva, que deve 
ser tratada com diurético de alça, IECA, 
betabloqueadores cardiosseletivos ou bloqueadores dos 
canais de cálcio não diidropiridínicos. 

B) Trata-se de insuficiência cardíaca congestiva, que deve 
ser tratada com diurético de alça, IECA, 
betabloqueadores cardiosseletivos e digoxina. 

C) Trata-se de exacerbação de doença pulmonar obstrutiva 
crônica, que deve ser tratada com corticosteroides em 
doses altas, brometo de ipratrópio e antibióticos. 

D) Trata-se de doença pulmonar obstrutiva crônica não 
controlada, que deve ser tratada com corticosteroides 
em doses altas, brometo de ipratrópio e aumento na 
dose do formoterol.  

E) Trata-se de um tromboembolismo pulmonar. 

 

Questão 31 

Um homem de 60 anos, internado com suspeita de ascite de 

instalação insidiosa, não tem outras queixas clínicas, nega 

comorbidades prévias e não faz uso de medicação regular. 

Ao exame físico, está lúcido, levemente hipocorado, com 

mucosas hidratadas e turgência jugular patológica a 45°. O 

ritmo cardíaco é regular, em 2 tempos e sem sopros, a 

ausculta pulmonar é normal, o abdome está globoso, indolor, 

peristáltico e com macicez móvel de decúbito, e não se 

palpam visceromegalias, mas o exame está prejudicado pela 

possível ascite. Além disso, há edema frio e simétrico nos 

membros inferiores, sem sinais flogísticos, até a altura dos 

joelhos, e os pulsos periféricos são simétricos e de amplitude 

preservada. PA = 116x72mmHg, FC = 96bpm e FR = 19irpm. 

O médico que o atende, para firmar um diagnóstico, solicita o 

seguinte procedimento complementar: 

 

A) Tomografia computadorizada de abdome e pelve. 

B) Ultrassonografia com Doppler da veia porta. 

C) Ecocardiograma transtorácico. 

D) Endoscopia digestiva alta. 

E) Exame direto, cultura e dosagem de adenosina 
deaminase (ADA) do líquido peritoneal. 

Questão 32 

Um homem de 26 anos comparece para avaliação de anemia. 
Refere episódios de dor abdominal e astenia, há 1 ano e seis 
meses, e refere alguns momentos de urina escurecida. O 
exame físico mostra palidez (++/4+). A avaliação laboratorial 
mostra hemoglobina = 9,0g/dL, com normocitose e 
normocromia, leucócitos = 3.600/mm3, plaquetas = 
102.000/mm3, haptoglobina indetectável, desidrogenase 
lática = 1.580/L, bilirrubina indireta = 1,7mg/dL e índice de 
saturação da transferrina = 7%. Qual é o diagnóstico mais 
provável? 

A) Favismo. 

B) Esferocitose. 

C) Anemia hemolítica autoimune. 

D) Hemoglobinúria paroxística noturna. 

E) Porfiria. 

 

Questão 33 

Um homem de 55 anos, com cirrose alcoólica, chega à 
emergência com desconforto abdominal inespecífico e febre 
(38°C) há 2 semanas e relata hiporexia nos últimos meses. 
Há 1 ano, teve episódio de pancreatite biliar. Usa 
espironolactona, 100mg/d. Exame físico: aumento do volume 
abdominal, com macicez móvel de decúbito e leve 
desconforto à palpação superficial, difusamente, sem sinais 
de irritação peritoneal. Paracentese: líquido amarelo citrino, 
albumina = 1,8g/L e 500 leucócitos (35% de 
polimorfonucleares); albumina sérica = 2,8g/L, culturas do 
líquido ascítico em andamento. A principal hipótese 
diagnóstica 

A) Peritonite bacteriana espontânea. 

B) Peritonite bacteriana secundária. 

C) Ascite pancreática. 

D) Peritonite tuberculosa. 

E) Insuficiência hepática descompensada. 

 

Questão 34 

Um homem de 50 anos foi admitido no pronto-socorro com 
dor em faixa no andar superior do abdome e vários episódios 
de vômitos há 1 dia. Amilase = 2.400U/L e USG abdominal 
que mostrava colelitíase sem dilatação da via biliar. 
Apresentava taquipneia, taquicardia, hipotensão, com T = 
37,5°C. Leucograma = 12.500/mm3 sem desvio; PCR = 16; 
creatinina = 2,2mg/dL e bilirrubina total = 2,8mg/mL com BD 
= 2mg/mL e BI = 0,8mg/mL; gasometria: pH = 7,35; HCO3 = 
16mmHg e BE = -5.  

É correto afirmar que: 

 

A) Se a tomografia de abdome mostrar necrose extensa do 
pâncreas, estará indicada laparotomia exploradora. 

B) Está indicada a colecistectomia para a reversão do 
quadro clínico. 

C) Está indicada a colangiografia endoscópica com 
papilotomia. 

D) A apresentação clínica pode ser justificada pela 
síndrome da resposta inflamatória sistêmica. 

E) Trata-se de infecção pancreática. 
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Questão 35 

Uma paciente de 65 anos, hipertensa, sem outras 
comorbidades, chega à emergência por ter apresentado 
hemiplegia à esquerda há 55 minutos, segundo a filha que 
mora com ela. Ao exame físico, foram verificadas  
PA = 190x120mmHg, FC = 90 bpm, eupneia e hemiplegia à 
esquerda. Após a avaliação clínica inicial, foi realizada uma 
tomografia computadorizada, que não mostrou sangramento. 
O médico que atendeu a paciente fez diagnóstico de acidente 
vascular encefálico isquêmico. Qual é a conduta terapêutica 
imediata? 

A) Anticoagulação com heparina não fracionada 
subcutânea. 

B) Iniciar nitroprussiato intravenoso a fim de manter PA 
<185x110mmHg para fazer trombólise intravenosa com 
rt-PA(ativador do plasminogênio tecidual recombinante).  

C) Trombólise intravenosa. 

D) Punção lombar para descartar sangramento. 

E) Iniciar captopril oral e fazer trombólise intravenosa com 
rt-PA. 

 

Questão 36 

No atendimento de um paciente com acidente vascular 
cerebral isquêmico na fase aguda, pode-se afirmar que: 

A) A hipotensão arterial é rara, porém deve ser 
prontamente revertida. 

B) A antibioticoprofilaxia é recomendada devido ao risco de 
aspiração pulmonar. 

C) A temperatura corpórea elevada não é um fator 
relacionado ao pior prognóstico. 

D) O decúbito do paciente deve ser mantido a 90° para 
reduzir as chances de edema cerebral precoce. 

E) As soluções glicosadas devem ser usadas de rotina a 
fim de evitar hipoglicemia. 

 

Questão 37 

Na enfermaria do hospital, um paciente está passando mal no 
leito. Ao chegar ao quarto, o paciente não respira e está sem 
pulso. É solicitado o carro de parada com desfibrilador e 
imediatamente se dá início às compressões torácicas. Três 
minutos depois da chegada do médico, chega o desfibrilador 
(bifásico), o qual é conectado ao paciente. O monitor mostra 
fibrilação ventricular. As condutas seguintes a serem 
executadas são: 

A) Interromper as compressões torácicas, carregar o 
desfibrilador até 360 J e intubar o paciente. 

B) Manter as compressões torácicas, administrar epinefrina 
e desfibrilar usando 200 J. 

C) Interromper as compressões torácicas e carregar o 
desfibrilar usando 200 J. 

D) Interromper as compressões torácicas, intubar, 
administrar epinefrina e desfibrilar com 360 J. 

E) Interromper as compressões torácicas, administrar 
amiodarona, carregar o desfibrilador e desfibrilar 3 vezes 
usando 200J, 200 J, 200 J. 

Questão 38 

Sobre a Síndrome da Lise Tumoral (SLT), assinale a 
afirmativa correta: 

 

A) A manifestação mais frequente acontece 2 semanas 
após o início do tratamento do câncer. 

B) A SLT na maioria dos casos é espontânea, sem relação 
com terapia citotóxica. 

C) O tratamento de melanomas metastáticos não está 
relacionado com a SLT. 

D) As células tumorais têm níveis de fosfato muito 
superiores às normais, por isso se relacionam com a 
SLT. 

E) É muito frequente a hipercalcemia na SLT. 

 

Questão 39 

Um paciente de 27 anos, portador de diabetes mellitus tipo 1, 

procura a unidade de pronto atendimento com quadro de 

taquipneia e febre iniciado há 2 horas. Refere náuseas há 24 

horas e interrompeu o uso de insulina por não estar 

conseguindo se alimentar. Exames laboratoriais (sangue): pH 

= 7,4; paCO2 = 20mmHg; HCO3 = 12mEq/L; paO2 = 

95mmHg; Na+ = 136mEq/L; Cl = 102mEq/L e glicose = 

500mg/dL. Assinale a alternativa correta: 

A) Trata-se de acidose metabólica simples, com 
hiperventilação alveolar compensatória. 

B) Trata-se de alcalose respiratória simples, com 
eliminação renal de bicarbonato compensatória. 

C) Trata-se de distúrbio misto: acidose respiratória com 
alcalose metabólica. 

D) Trata-se de distúrbio misto: acidose metabólica com 
alcalose respiratória. 

E) Trata-se de acidose metabólica aguda. 

 

Questão 40 

Sobre o coma mixedematoso é correto afirmar: 

  

A) A hipernatremia é secundária à desidratação. 

B) A fração de ejecção de sódio urinário encontra-se muito 
reduzida. 

C) Os níveis de TSH são muito elevados de forma 
proporcional à gravidade clínica. 

D) A creatinofosfoquinase e a desidrogenase lática estão 
elevadas. 

E) A taquicardia se justifica pela descompensação 
cardiorrespiratória e pela anemia dilucional. 
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Questão 41 

Em um paciente com síndrome de obstrução pilórica, 

esperam-se encontrar os seguintes distúrbios eletrolíticos e 

acidobásicos: 

A) Hipocalemia, hipomagnesemia e alcalose metabólica. 

B) Hipocloremia, hipocalemia e alcalose metabólica. 

C) Hiponatremia, hipocalemia e acidose metabólica. 

D) Hipocalemia, hipercloremia e alcalose metabólica. 

E) Hipocloremia, hipomagnesemia e alcalose metabólica. 

 

Questão 42 

Um paciente de 40 anos, previamente hígido, em atendimento 

emergencial por cefaleia, recebe infusão intravenosa de 

dipirona e, logo após a infusão da medicação, refere náusea, 

seguida de dispneia e tontura. Ao exame, apresenta-se 

taquicárdico, com sudorese fria e hipotensão. 

Sequencialmente, apresenta piora do nível de consciência e 

choque. Sobre o diagnóstico e a terapêutica inicial (imediata) 

para o caso, assinale a alternativa correta: 

  

A) Anafilaxia; iniciar adrenalina intramuscular. 

B) Anafilaxia; iniciar hidrocortisona intravenosa. 

C) Anafilaxia; iniciar loratadina oral. 

D) Reação urticariforme à dipirona; iniciar loratadina oral. 

E) Reação aguda à dipirona; iniciar hidrocortisona 
intravenosa. 

 

Questão 43 

Em uma paciente internada para investigação de ascite, 

foram obtidos os seguintes resultados laboratoriais: albumina 

sérica = 3,8g/dL e albumina no líquido ascítico = 2,5g/dL. Qual 

é o diagnóstico mais provável? 

A) Carcinomatose peritoneal. 

B) Peritonite tuberculosa. 

C) Síndrome de Budd-Chiari. 

D) Ascite quilosa. 

E) Pancreatite. 

Questão 44 

Uma paciente diabética, e etilista, procura atendimento por 
emagrecimento importante e parestesias nos membros 
inferiores, com alteração da sensibilidade proprioceptiva. 
Fazia uso de metformina 850mg 2x/d e vinha apresentando 
episódios de melena há cerca de 1 semana. Nos exames 
iniciais da admissão, apresentava hemoglobina de 7,2g/dL, 
com volume corpuscular médio de 92 (normal = 80 a 99). As 
glicemias estavam todas abaixo de 190mg/dL. Com base 
nessas informações, considere as assertivas a seguir: 

  

I A anemia é somente ferropênica devido ao valor do 
volume corpuscular médio. 

  

II Pode haver associação de anemia ferropênica à 
deficiência de vitamina B12, o que deve ser 
suspeitado devido ao valor do volume corpuscular 
médio. 

  

III As alterações neurológicas são, certamente, 
relacionadas ao diabetes. 

  

Está (ão) correta(s): 

  

A) Apenas I . 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) I e III. 

E) II e III. 

 

Questão 45 

  

Uma mulher de 67 anos procura atendimento médico com 
queixa de fraqueza, adinamia, palpitações e falta de ar aos 
esforços há 45 dias. Exame físico: descorada (3+/4+). PA = 
108x80mmHg, FC = 93bpm, ausculta cardíaca com sopro 
pansistólico ++/6+, restante do exame físico sem alterações. 
Hemograma: Hb = 7,7g/dL, Ht = 22%, VCM = 74fL, HCM = 
24pg, leucócitos = 8.300/mm3, plaquetas = 320.000/mm3. 
Ferro sérico = 105μg/dL e TIBC = 640μg/dL. Qual o exame 
indicado para investigar essa anemia? 

  

A) Eletroforese de hemoglobina. 

B) Tomografia abdominal. 

C) Endoscopia digestiva. 

D) Biópsia de medula óssea. 

E) Ecocardiograma. 
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Questão 46 

São causas de hipocalemia, exceto: 

A) Vômitos. 

B) Desnutrição. 

C) Uso de diuréticos tiazídicos e de alça. 

D) Insuficiência renal aguda. 

E) Hiperaldosteronismo primário. 

 

Questão 47 

Um paciente de 48 anos, com peso de 70kg, previamente 

hígido, está internado na UTI há 2 dias, devido à pneumonia 

comunitária grave, necessitando de suporte ventilatório. 

Encontra-se sedado e em uso de dose moderada de 

vasopressor para manter pressão arterial média >70mmHg, 

com sondagem vesical de demora para controle de diurese e 

cateter venoso central para controle da pressão venosa 

central, que vem se mantendo entre 8 e 12mmHg. Nas 

últimas 2 horas, apresentou diurese de 50mL. Com relação 

ao débito urinário, é correto afirmar que: 

A) A perfusão renal está adequada, pois depende 

exclusivamente dos níveis de PAM, mantidos estáveis 

com vasopressor. 

B) Caracteriza oligúria e sinaliza a possibilidade de 

evolução para insuficiência renal aguda. 

C) Pode-se descartar obstrução do trato urinário, visto que 

o paciente está com sondagem vesical. 

D) A manutenção dos valores de PVC entre 8 e 12mmHg 

exclui hipovolemia como causa da redução da diurese. 

E) O uso de furosemida está indicado, pois um balanço 

positivo de fluidos está associado à maior mortalidade. 

 

Questão 48 

A análise bioquímica da urina pode ser útil para distinguir a 

Insuficiência Renal Aguda (IRA) de etiologia pré-renal da IRA 

intrínseca. Das situações a seguir, a que geralmente 

apresenta níveis de fração de excreção de sódio sugerindo 

lesão renal intrínseca é: 

A) Nefrotoxicidade por contraste. 

B) Glomerulonefrite aguda. 

C) Necrose tubular aguda. 

D) Obstrução bilateral ureteral aguda. 

E) Insuficiência cardíaca congestiva. 

Questão 49 

Com relação ao tratamento da Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica (DPOC), é correto afirmar que: 

  

 

A) O uso das xantinas, apesar de ter menor grau de 

evidência, traz benefícios pelo efeito vasodilatador 

coadjuvante no início da terapia. 

B) A N-acetilcisteína é indicada na fase de exacerbação por 

diminuir o estresse oxidativo causado pela inalação de 

fumaça em tabagistas ativos. 

C) O emprego de corticoides sistêmicos na fase estável tem 

o propósito de reduzir o número de exacerbações. 

D) A oxigenoterapia domiciliar está indicada quando a paO2 

está entre 56 e 59mmHg, na presença de cor pulmonale 

ou policitemia. 

E) A vacinação antipneumocócica, anti-influenza e anti-

Haemophilus está indicada anualmente. 

 

Questão 50 

Um homem, de 68 anos, hipertenso, diabético e com 

diagnóstico de prolapso de válvula mitral, procura o pronto-

socorro com diminuição de força no hemicorpo direito, 

iniciada subitamente há 8 horas. Nega cefaleia ou vertigem. 

O exame físico mostra: PA = 140x96mmHg, FC = 86bpm, 

bom estado geral, ausência de sopros cardíacos ou 

carotídeos, bulhas rítmicas, consciente e orientado, 

linguagem preservada, hemiparesia completa proporcionada 

à direita, reflexo cutâneo plantar em extensão à direita, 

sensibilidade preservada globalmente, campos visuais sem 

alteração. O achado tomográfico mais provável é: 

  

 

A) lesão hiperdensa na região putaminocapsular esquerda. 

B) lesão hipodensa <1cm na cápsula interna esquerda. 

C) lesão hipodensa em todo o território de irrigação da 

artéria cerebral média esquerda. 

D) lesão hipodensa em cunha acometendo o córtex 

frontoparietal esquerdo. 

E) lesão hiperdensidade da artéria basilar. 
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