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Homem, 48 anos apresenta falta de ar, dor ao engolir e rouquidão nos últimos 3 
dias. Refere diversos episódios de odinofagia ao ano. Nega tabagismo, etilismo 
ou uso prévio de antibióticos. Ao exame: taquidispneico com estridor 
inspiratório.  Sinais vitais: Tax 38,8 ° C, FR 28irpm, SatO2 93% ao ar ambiente, FC 
107 bpm, PA 100x64mmHg. Linfadenopatia cervical bilateral, orofaringe com 
amígdalas aumentadas com exsudato branco e acentuada inflamação da 
supraglote. 
Supraglotite 
Faringite viral 
Abscesso amigdaliano 
Pansinusite 
 
A classificação de Child-Pugh é utilizada em: 
Insuficiência Hepática 
Tumores de estômago 
Tumores do Cólon 
Pancreatite aguda 
 
Homem, 60 anos, apresentou dor em quadrante inferior direito do abdome 
associado a febre. Feito o diagnóstico de apendicite supurada e foi submetido a 
apendicectomia e iniciado antibioticoterapia. No décimo segundo dia de 
internação apresenta dor abdominal, diarreia, febre e leucocitose. A tomografia 
de abdome revela espessamento da parede intestinal, com distribuição 
pancolônica, realce generalizado do padrão da mucosa intestinal e sinal de 
duplo halo. Estes achados sugerem o diagnóstico de: 
Colite pseudomembranosa 
Peritonite difusa 
Abscesso pélvico 
Exacerbação de Doença de Crohn 
 
Homem, 20 anos é levado ao Departamento de Emergência depois que seu 
colega o encontrou em estado semiconsciente. Colega refere que ele queixava-
se de estar se sentindo mal nos últimos 3 dias e reclamava de cefaleia. Nega 
comorbidades. Ao exame Tax 39,4 °C, FC 100 bpm RCR, PA 95 x 60mmHg, FR 
16ipm, SatO2 95% de O2 em ar ambiente. Escala de Coma de Glasgow (GCS) é 
12/15 com rigidez de nuca. Erupção purpúrea em membros superiores e 
inferiores, além de sangramento gengival.  O provável diagnóstico é: 
Meningite meningocócica 
Encefalite por herpes 
Meningite pneumocócica 
Meningite asséptica 
 



Paciente 64 anos procura hospital com angina, dispnéia aos esforços e síncope. 
A valvulopatia mais provável é: 
Estenose aórtica 
Estenose mitral 
Insuficiência aórtica 
Insuficiência mitral 
 
Paciente 25 anos procura emergência por cefaléia intensa. Ao exame PA: 200 x 
110 mmHg, ritmo cardíaco regular 2t com sopro sistólico mais audível em dorso, 
Ausculta pulmonar sem alterações. Pulso femoral reduzido. O diagnóstico mais 
provável é: 
Coartação aorta 
Estenose de artéria renal 
Hiperaldosteronismo 
Feocromocitoma 
 
O tratamento de escolha para os pacientes com síndrome de Guillain-Barré é: 
Imunoglobulina intravenosa 
Corticosteroide 
Rituximabe 
Interferon beta 
 
Mulher, 45 anos se apresenta ao Departamento de Emergência com 
quadro confusional. Ela não segue comandos, mas localiza a dor. Segundo seu 
marido, vinha se queixando de uma forte dor de cabeça quando começou a 
vomitar e se tornou menos coerente em sua fala. Ao exame: pupila direita é 
maior que a esquerda e não reage à luz. A Tomografia de crânio sem contraste 
apresenta hiperdensidade nas cisternas basais. O mais provável diagnóstico é: 
Hemorragia subaracnóidea 
AVE isquêmico 
Encefalite viral 
Criptococose 
 
Homem, 25 anos, chega ao Departamento de Emergência com história dor 
torácica direita progressiva há 1 semana. Ele também se queixa de dor 
generalizada e intensa em seus membros superiores e inferiores, além de 
dispneia e tosse seca. Portador de anemia falciforme e utiliza hidroxiureia 
regularmente. Nega qualquer viagem recente. Ao exame: Tax 38,0 °C, PA 
110/65mmHg, FC 95bpm RCR, FR 26ipm, SatO2 90% de O2 em ar ambiente. 
Ausculta com estertores em base direita. O mais provável diagnóstico é: 
Síndrome torácica aguda 
Tromboembolismo pulmonar 
Pneumonia comunitária grave 
Pneumotórax espontâneo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paciente 78 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica, diabete mellitus, 
acidente vascular (AVC) hemorrágico prévio, doença pulmonar obstrutiva 
crônica (DPOC), interna por dor torácica em aperto, iniciada há 3 horas durante 
caminhada. ECG de admissão revelou supra do segmento ST na parede anterior. 
Como não havia serviço de hemodinâmica no hospital, o médico que o atendia 
cogitou administrar trombolítico, mas logo percebeu que não podia fazê-lo. A 
contraindicação absoluta ao trombolítico nesse caso é:  
AVC hemorrágico prévio 
Idade 78 anos 
DPOC 
Início dos sintomas há 2 horas 
 
Homem de 22 anos queixa-se de hemoptise aguda na última semana. Nega fumo 
ou doença pulmonar. Ao exame PA 130x70 mmHg, e o exame físico é normal. O 
exame de urina mostra hematúria microscópica e cilindros hemáticos. O 
diagnóstico mais provável é: 
Doença de Goodpasture (antimembrana basal glomerular) 
Metástase pulmonar de carcinoma de células renais 
Tuberculose aguda renal e pulmonar 
Leptospiros 
 
O pulso bisferens é característico de qual das cardiopatias abaixo: 
Cardiomiopatia hipertrófica 
Estenose aórtica 
Estenose mitral 
Tamponamento cardíaco 
 
Mulher de 42 anos procura atendimento médico ambulatorial para exame físico 
anual. Ao exame, nota-se aumento do volume do pescoço e, a palpação da 
glândula tireoide, ela está aumentada, lisa, elástica e indolor. A paciente nega 
queixas ou sintomas. São solicitados exames laboratoriais com seguinte 
resultado: T4, T4 livre e T3 são normais, mas o TSH está levemente aumentado. 
O diagnóstico mais provável é: 
Tireoidite de Hashimoto 
Bócio Multinodular 
Câncer de tireoide 
Doença de Graves 
 
Um homem de 75 anos foi diagnosticado com Fibrilação atrial (FA) 
assintomática. A complicação mais comum desse tipo de FA é: 
Acidente vascular encefálico 
Dispneia 
Choque 
Morte súbita 
 
Adolescente de 17 anos com diabetes de tipo 1 é trazido pelos pais à clínica por 
causa da preocupação com cetoacidose diabética (CAD). Ele passou por 
episódios anteriores de CAD. Dos sintomas listados abaixos, aqueles que são 
mais diagnósticos de CAD são: 
Hiperglicemia, cetose, acidose metabólica 
Poliúria, polidipsia, fadiga 
Hipotensão, desidratação, hálito frutado 
Glicemia de 600 mg/dL, diante das altas concentrações de insulina 
 
 



O melhor exame de rastreamento para nefropatia diabética inicial é: 
Albuminúria 
Biópsia renal 
Glicemia de jejum 
Coleta da urina de 24 horas para depuração de creatinina 
 
Mulher de 70 anos tem história de quatro semanas de lombalgia, astenia e perda 
ponderal de 7kg nos últimos dois meses. Sua história patológica pregressa não 
tem nada digno de nota, e o exame físico é normal, exceto pelo fato de ela 
queixar-se de astenia pronunciada. Os exames laboratoriais iniciais mostram 
aumento da velocidade de hemossedimentação, anemia leve, creatinina de 1,8 
mg/dL (normal 0,5-1,1 mg/dL) e nível de cálcio de 11,2 mg/dL (normal 8,8-
10,4 mg/dL). O diagnóstico mais provável é: 
Mieloma múltiplo 
Osteoporose com fraturas por compressão 
Desnutrição 
Osteomielite 
 
Um homem de 21 anos tem história de duas semanas de febre baixa, tosse leve, 
mal-estar e mialgias. Ao exame físico, constatou-se que seus linfonodos 
cervicais posteriores estavam aumentados e que havia uma significativa 
esplenomegalia. O hemograma apontou uma linfocitose com 10.000/μL, níveis de 
hemoglobina e contagem de plaquetas normais. O esfregaço de sangue 
periférico mostra a presença de mais de 10% de linfócitos atípicos. O 
diagnóstico mais provável é: 
Infecção por EBV (Vírus Epstein-Barr) 
Leucemia Linfóide Aguda 
Leucemia Linfocítica Crônica 
Infecção aguda por HIV 
 
O sinal de Chvostek (contração muscular em resposta ao toque suave do nervo 
facial antes da orelha) e o sinal de Trousseau (espasmo do carpo provocado 
pela inflação de um manguito de pressão sanguínea a 20 mm Hg acima da 
pressão arterial sistólica do paciente durante 3 minutos) podem ser encontrados 
em pacientes com: 
Hipocalcemia 
Hipernatremia 
Acidose metabólica 
Alcalose metabólica 
 
Os microorganismos envolvidos na etiologia da maioria dos casos de artrite 
séptica são: 
Staphylococcus aureus e Streptococcos 
Staphylococcus aureus e Staphylococcus coagulase-negativo 
Enterococcus sp e Pseudomonas aeruginosa 
Enterococcus sp e Escherichia coli 
 
Homem, 77 anos de idade com diagnostico de câncer de pulmão admitido no 
hospital com piora da dispneia. Exames complementares indicam que a causa 
da dispnéia é progressão da doença. Ao exame taquidispneico com SpO2 92%. A 
conduta terapêutica mais indicada para alívio da dispneia é: 
Morfina 
Sepse –> iniciar antibioticoterapia venosa 
Colecistite aguda –> colecistectomia 
Isquemia entero-mesentérica –> laparotomia exploradora 



Um homem de 32 anos envolveu-se em uma briga e sofreu lesões produzidas 
por facadas em seu abdome. A profundidade dessas lesões não foi determinada. 
Ele foi trazido ao serviço de emergência com uma frequência cardíaca de 
110bpm e pressão arterial de 84x50 mmHg. Com base na avaliação clínica, o 
volume de sangue perdido agudamente por esse paciente é: 
1500mL 
500mL 
1000 mL 
250mL 
 
Mulher de 45 anos tem menorragia intensa durante seis meses e nível de 
hemoglobina de 6 g/dL. Sente tontura, fraqueza e cansaço, e recebeu três 
unidades de concentrado de hemácias via intravenosa. Em duas horas de 
transfusão, ela tem febre de 39,4oC, calafrios e tremores. Dentre os exames 
laboratoriais abaixo, o que se alterado provavelmente indicaria reação aguda à 
transfusão sanguínea é: 
Nível de desidrogenase láctica (LDH) 
Contagem de leucócitos 
Nível de bilirrubina direta 
Nível de glicose 
 
 
Mulher de 28 anos queixa-se de sangramento excessivo nas gengivas e tem 
petéquias. O hemograma mostra contagem plaquetária de 22.000/mm3, com 
hemoglobina de 8,9 g/dL e contagem de leucócitos de 87.000/mm3. A etiologia 
mais provável para a baixa contagem de plaquetas é: 
Leucemia aguda 
Púrpura trombocitopênica imune 
Lúpus eritematoso sistêmico 
Trombocitopenia induzida por fármaco 
 
Homem de 50 anos vem sendo tratado para artrite reumatoide há muitos anos. 
Atualmente está tomando corticosteroides. Ao exame, ele tem estigmas de 
artrite reumatoide e alguma plenitude na região superior esquerda do abdome, 
com sinais de esplenomegalia à palpação abdominal. A contagem de plaquetas é 
levemente baixa, com 105.000/mm3• A contagem de leucócitos é de 3.100/mm3 
com neutropenia, e a Hb é de 9 g/dL. A etiologia mais provável da 
trombocitopenia é: 
Sequestro esplênico 
Induzida por corticoesteroides 
Destruição autoimune 
Tratamento prévio com ouro 
 
A estratégia terapêutica que tem mais chance de beneficiar um paciente com 
enfisema crônico estável e saturação de oxigênio em repouso de 86% é: 
Oxigênio suplementar usado diariamente 
Tiotrópio inalatório diariamente 
Albuterol inalado conforme a necessidade 
Prednisona oral diariamente 
 
 
 
 
 



Dentre os microorganismos listados abaixo, o mais provável como causador de 
infecção relacionada com cateter venoso central é: 
Staphylococcus coagulase-negativo 
Streptococcus pyogenes 
Candida albicans 
Pseudomonas aeruginosa 
 
 
Homem de 58 anos vai à emergência com temperatura de 38,8oC, dor abdominal 
no quadrante inferior esquerdo e leve dor à descompressão abdominal. A 
conduta diagnóstica mais adequada neste momento é solicitar: 
Tomografia computadorizada do abdome 
Enema com bário 
Sigmoidoscopia flexível 
Laparoscopia diagnóstica 
 
O achado laboratorial mais consistente com glomerulonefrite pós-estreptocócica 
é: 
Níveis elevados de antiestreptolisina (ASLO) 
Títulos positivos de fator antinuclear (FAN) 
Hemoculturas positivas 
Níveis elevados de complemento sérico 
 
Mulher de 32 anos com história de diarreia crônica e de cálculos biliares procura 
atendimento médico. Ao exame físico você observa que a mesma apresenta uma 
fístula retovaginal. O diagnóstico mais provável é: 
Doença de Crohn 
Colite ulcerativa 
Lúpus eritematoso sistêmico 
Abuso de laxantes 
 
Homem de 45 anos foi internado com pancreatite aguda após episódio de 
contusão abdominal. Depois de três meses, persiste a dor epigástrica, mas ele é 
capaz de ingerir alimentos sólidos. O nível de amilase é de 260 UI/L (normal 30-
118 UI/L). O diagnóstico mais provável é: 
Pseudocisto pancreático 
Pancreatite recorrente 
Diverticulite 
Úlcera péptica 
 
Homem de 56 anos tem diabetes de difícil de controle, com glicemia amplamente 
flutuante, hiperpigmentação da pele e história familiar de cirrose. A provável 
causa do quadro clínico do paciente é: 
Hemocromatose 
Cirrose biliar primária 
Colangite esclerosante 
Hepatite autoimune 
 
 
 
 
 
 
 



Em uma tentativa de suicídio, uma mulher de 18 anos tomou 4 g de paracetamol 
há aproximadamente oito horas. Está assintomática com sinais vitais normais. 
Seu nível de paracetamol é 30 μg/mL (nível não tóxico de ≤ 150 μg/mL). A 
conduta mais apropriada é: 
Conduta conservadora e observação clínica 
Administração imediata de N-acetilcisteína 
Alcalinização da urina 
Administração intravenosa de carvão ativado 
 
Homem de 33 anos HIV-positivo, cuja última contagem de CD4 é desconhecida, 
vai ao Serviço de Emergência com febre de 39oC. Diagnóstico de ser portador de 
HIV/SIDA há cerca de três anos, quando foi ao médico com candidíase oral. 
Recebeu terapia antirretroviral (HAART), e ficou nesse regime de tratamento até 
cerca de 10 meses atrás. Ele tem estado mais abatido, nas últimas 2 a 3 
semanas, tem tido febre, tosse não produtiva e dispneia aos pequenos esforços. 
Ao exame físico a PA 134x82 mmHg, FC 110 bpm, FR 28 irpm. A SatO2 ar 
ambiente é de 88% Há placas brancas sobre a mucosa oral que não se 
descolam. Os exames laboratoriais mostram leucocitose de 2.800 células/mm3 e 
LDH de 540 U/L (normal = 140-280 U/L). O diagnóstico mais provável é: 
Pneumocystis jirovecii 
Mycobacterium tuberculosis 
Histoplasmosis capsulatum 
Streptococcus pneumoniae 
 
Sobre à infecção por H. pylori, assinale a afirmativa verdadeira: 
Acredita-se que seja uma causa comum de úlceras gástricas e duodenais 
É mais comum em países desenvolvidos do que em países em desenvolvimento 
Está associada ao desenvolvimento de câncer de cólon 
Acredita-se que a infecção seja sexualmente transmissível 
 
Mulher de 42 anos, sadia, mas com sobrepeso, apresenta dor súbita em cólica 
no quadrante abdominal superior direito 45 minutos depois de ingerir uma 
refeição composta de galinha frita. A dor está associada a náuseas e vômitos, e 
qualquer tentativa de alimentação desde então causou piora da dor. A causa 
mais provável é: 
Colelitíase 
Úlcera gástrica 
Úlcera duodenal 
Hepatite aguda 
 
Mulher de 45 anos é hospitalizada por trombose venosa profunda (TVP) recente 
no membro inferior esquerdo. É o seu primeiro episódio de tromboembolismo 
venoso (TEV) e nenhum fator de risco para esta condição é identificado. Após 
tratamento inicial com enoxaparina e varfarina, com o qual obteve melhora 
sintomática significativa, ela recebeu alta hospitalar. A conduta mais apropriada 
a ser tomada na próxima consulta de revisão desta paciente, agendada para uma 
(1) semana é: 
Manter a razão normalizada internacional (RNI ou INR) em valor entre 2,0 e 3,0 
Iniciar pesquisa para neoplasia oculta, incluindo TC (tomografia computadorizada) de 
tórax, abdome e pelve 
Solicitar pesquisa das principais trombofilias hereditárias 
Solicitar novo ecocolor-Doppler do sistema venoso profundo do membro inferior 
esquerdo 
 



Mulher de 58 anos está na emergência com afasia e paresia em membro 
susperior direito há dez horas. A Tomografia de crânio demonstrou ausência de 
hemorragia intracraniana. Ao exame físico a PA é de 162 x 98 mmHg. A conduta 
mais adequada neste momento é: 
Conduta conservadora e observação clínica 
Normalizar a pressão arterial com betabloqueador 
Internar na UTI para uso contínuo de nitroprussiato de sódio 
Normalizar a pressão arterial com inibidor de enzima conversora de angiotensina 
(IECA) 
 
Um homem de 70 anos que tem uma prótese valvar aórtica implantada para 
estenose aórtica chega no setor de emergência com enterorragia, sem dor 
abdominal, mas com instabilidade hemodinâmica. Ele usa ácido acetilsalicílico 
(AAS) na dose de 81 mg ao dia. Após ressuscitação volêmica incluindo 
transfusão com concentrado de hemácias o paciente é estabilizado. A conduta 
mais apropriada neste momento é: 
Endoscopia digestiva alta 
Cintilografia com hemácias marcadas 
Angiografia 
Cirurgia imediata 
 
Paciente é vítima de parada cardíaca com ritmo de fibrilação ventricular. 
Conforme a diretriz atual do ACLS (Advanced Cardiac Life Support), após três (3) 
ciclos de desfibrilações) sem sucesso de restauração de circulação espontânea, 
incluindo administração de epinefrina, dentre as opções abaixo, o medicamento 
que deve ser administrado é: 
Amiodarona 
Sulfato de magnésio 
Sotalol 
Adenosina 
 
Segundo a classificação de Debakey, a dissecção de aorta envolvendo apenas a 
porção descendente da aorta torácica é classificada como: 
Tipo III 
Tipo I 
Tipo II 
Tipo IV 
 
O bloqueio átrio ventricular tipo Mobitz I se caracteriza por: 
Intervalos PR progressivamente maiores até a ocorrência de um estímulo atrial 
bloqueado 
Dissociação entre as ondas P e os complexos QRS 
Intervalo PR longo e fixo 
Intervalo PR fixo com ocorrência de estímulo atrial bloqueado em um padrão fixo 2:1, 
3:1 ou 4:1 
 
Paciente idoso, masculino, em tratamento de neoplasia pulmonar chega ao 
pronto socorro queixando-se de tonteira e cansaço. Ao exame está taquicárdico, 
dispneico, com bulhas hipofonéticas, turgência jugular e hipotenso. Radiografia 
de tórax revela aumento da área cardíaca. O diagnóstico mais provável é: 
Tamponamento cardíaco 
Insuficiência cardíaca descompensada 
Dissecção de aorta 
Infarto agudo do miocárdio 
 



No tratamento da insuficiência cardíaca crônica é CORRETO afirmar: 
Deve-se considerar hidralazina + nitrato em quem não tolerar IECA/BRA Deve-se 
considerar hidralazina + nitrato em quem não tolerar IECA/BRA 
Ressincronização deve ser considerada para quem tem bloqueio ramo direito e QRS 
maior que 100ms e disfunção grave de ventrículo esquerdo 
Ivabradina deve ser considerada na etilologia isquêmica independente da frequência 
cardíaca 
Digital deve ser indicado para reduzir mortalidade em todos com disfunção grave do 
ventrículo esquerdo 
 
Paciente 49 anos, sem comorbidades procura emergência por dor torácica sem 
relação com esforço físico. Troponina positiva na admissão. ECG: infra PR em 
parede inferior associado a alterações inespecífica da repolarização. O 
diagnóstico mais provável é: 
Miopericardite 
Infarto agudo do miocárdio 
Angina instável 
Takotsubo 
 
As infecções relacionadas a cateteres venosos profundos de corrente sanguínea 
(ICS) representam um problema nas UTI. Sobre isso podemos afirmar que: 
Para caracterizar a ICS o crescimento microbiano tem que ocorrer em hemocultura 
coletada com técnica estéril 
A maioria é polimicrobiana 
O uso de cateteres impregnados por antibiótico reduz significativamente as ICS 
O tratamento de sepse por cateter deve englobar a cobertura de microorganismos 
multirresistentes (MDR) 
 
O uso de succinilcolina é contraindicado em pacientes com: 
Bradicardia 
Hipotensão 
Hipertensão 
Hipopotassemia 
 
Acerca da Dobutamina, podemos afirmar que: 
Pode induzir hipotensão em pacientes hipovolêmicos, devido aos seus efeitos beta 2-
adrenérgicos periféricos 
Ela aumenta o inotropismo e cronotropismo por mecanismo de ação que pode ser 
antagonizado pela isoprenalina 
A sua maior indicação está no manuseio do choque séptico 
Ela é encontrada naturalmente no organismo 
 
Dentre os analgésicos utilizados abaixo, o que promove broncodilatação é: 
Cetamina 
Tramadol 
Lidocaína 
Dexmedetomidina 
 
Em relação ao uso dos bloqueadores neuromusculares, podemos afirmar que: 
Para utilizá-los é necessário proceder à sedação prévia 
Não devem ser administrados em acesso venoso periférico 
Hiperpotassemia não é um paraefeito 

Estão contraindicados em asma aguda grave  


