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PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA 
 

ESPECIALIDADES: Endocrinologia, Gastroenterologia, Hepatologia, Medicina Paliativa, 
Pneumologia, Reumatologia  

 
I N S T R U Ç Õ E S 

 
1. O tempo total concedido para a resolução desta prova é de três horas, incluindo o tempo 

destinado ao preenchimento do cartão-resposta. 
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e a especialidade para a qual 

se inscreveu e registre essas informações nos espaços abaixo. Coloque seu nome e assine no 
local indicado. Verifique, no cartão-resposta, se há marcações indevidas nos campos destinados 
às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal. 

3. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 
quarenta questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. 
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade. 

4. Cada questão objetiva é apresentada com cinco alternativas diferentes de respostas (de “A” a 
“E”), das quais apenas uma é correta. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste 
caderno, exceto a grade constante da última folha. 

6. Transcreva as respostas para o cartão-resposta com caneta esferográfica transparente de tinta 
preta (preferencialmente) ou azul. O cartão-resposta será o único documento válido para efeito 
de correção. Em hipótese alguma ocorrerá sua substituição por erro de preenchimento ou 
qualquer dano causado por você. 

7. Durante a realização da prova não será permitida comunicação entre candidatos ou pessoas 
estranhas ao Processo Seletivo, bem como consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, 
nem porte/uso de relógio de qualquer modelo, de telefones celulares ou de qualquer outro 
equipamento eletrônico, de bonés, de chapéus ou de qualquer outra cobertura. É vedada 
também a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em 
embalagem plástica transparente, sem rótulo e/ou etiquetas. 

8. Caso esteja portando algum dos objetos mencionados acima, eles deverão ser embalados, 
identificados e deixados à frente na sala, em local visível, antes do início da prova. Embalagens 
para tal fim serão fornecidas pela COPERVE/UFSC. Objetos eletrônicos deverão estar 
desligados.  

9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá 
entregar este material e se retirar definitivamente do local de prova após uma hora do início da 
prova. 

10. Os três últimos candidatos somente poderão entregar o material e retirar-se do local 
simultaneamente. 

11. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial quando da sua divulgação, anote-as na grade 
disponibilizada na última folha do caderno de prova, a qual poderá ser destacada e levada com 
você. 

 
 

__________________________________________ 
ASSINATURA  

 
INSCRIÇÃO 

 

 

 
 
 

NOME DO(A) CANDIDATO(A) 
 

 
 
ESPECIALIDADE 
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Para todas as questões desta prova, assinale a alternativa CORRETA e  
transcreva a resposta para o cartão-resposta. 

 
 

01) Homem, 79 anos, com diagnóstico de ICC há 2 anos, em uso de carvedilol, losartana e 
furosemida. Há 1 mês apresentou hiperuricemia em exame laboratorial, sendo medicado com 
alopurinol. Há 2 semanas iniciou com descamação da pele e eritema inicialmente em tronco que 
se disseminou por toda a superfície corporal. Refere prurido intenso, tremores e mal-estar geral. 
Exames laboratoriais mostram: Hb 14 mg/dl; Ht 50%; leucócitos 20.000 mm3 (seg 12.000; linf 
1000; eosinófilos 1800); creatinina 1,6 mg/dl; ureia 100 mg/dl; TGO 328 u/l; TGP 435 u/l. 
 Em relação ao quadro, é correto afirmar que: 

 
A (   ) ptiríase rubra pilaris e síndrome de Sezary podem ser excluídas do diagnóstico diferencial. 
B (   ) a biópsia de pele não é necessária para o diagnóstico, pois trata-se de uma farmacodermia. 
C (   ) a apresentação clínica é de uma eritrodermia e o diagnóstico de DRESS deve ser 

considerado.  
D (   ) a losartana é o fármaco com maior probabilidade de ser o agente causal. 
E (   ) o aumento nas enzimas hepáticas é moderado e não configura um acometimento orgânico. 
 
 
02) Homem, 60 anos, há 2 semanas iniciou com lesões de pele em MMII, de coloração arroxeada, 

que aumentaram progressivamente. Refere diurese reduzida, edema generalizado e dor 
abdominal há 2 dias. Nega febre e nega uso de qualquer medicação. O exame da pele evidencia 
lesões tipo púrpura palpável em MMII. No exame abdominal, apresenta dor à palpação 
difusamente, mas sem sinais de irritação peritoneal. Diante do quadro, é aventada a hipótese de 
púrpura de Henoch-Schonlein. Em relação ao quadro apresentado, é correto afirmar que: 

 
A (   ) o padrão esperado na biópsia de pele é de uma vasculite leucocitoclástica com depósitos de 

IgA na imunofluorescência. 
B (   ) se os níveis séricos de IgA forem normais, afasta-se o diagnóstico de púrpura de Henoch-

Schonlein. 
C (   ) intussuscepção intestinal é a causa mais provável da dor abdominal. 
D (   ) o envolvimento renal não é esperado na púrpura de Henoch-Schonlein em adultos. 
E (   ) o quadro clínico descrito não é compatível com púrpura de Henoch-Schonlein. 
 
 
03) Mulher, 72 anos, portadora de HAS e de insuficiência renal crônica dialítica, mantém-se 

hipertensa durante a sessão de hemodiálise, com PA em torno de 180/120 mmHg. Queixa-se de 
cefaleia de intensidade moderada e turvação visual. Ao final da sessão, apresentou crise 
convulsiva generalizada, seguida de rebaixamento do nível de consciência. O exame 
neurológico realizado cerca de 30 minutos após a crise evidencia pupilas médias fixas e 
tetraplegia. A paciente é submetida à tomografia de crânio, que mostra sinais de edema cerebral 
em região occipital e parietais bilaterais. No dia seguinte, observa-se melhora gradativa do 
déficit neurológico com recuperação em cerca de 48 horas. Qual o diagnóstico mais provável? 

 
A (   ) Microangiopatia hipertensiva. 
B (   ) Encefalopatia urêmica. 
C (   ) Estado de mal não convulsivo. 
D (   ) Síndrome de encefalopatia posterior reversível. 
E (   ) Encefalopatia hipertensiva. 
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04) Homem, 30 anos, vítima de PCR recuperada devido a afogamento. O tempo de parada cardíaca 
foi de 10 minutos, sendo submetido a manobras de RCP no local por salva-vidas treinados. O 
paciente é admitido na UTI e, no segundo dia pós-PCR, a sedação é retirada para avaliação 
neurológica. É realizada uma tomografia de crânio, que não mostra sinais de edema ou de 
isquemia cerebral. Em relação ao prognóstico neurológico, é correto afirmar que: 

 
A (   ) deve ser realizada uma ressonância nuclear magnética de crânio para estabelecer o 

prognóstico neurológico. 
B (   ) se a pontuação na escala de coma de Glasgow for maior do que 9 neste momento, existe 

grande chance de recuperação da consciência. 
C (   ) o achado de coma com padrão alfa no exame de eletroencefalograma indica bom prognóstico 

neurológico. 
D (   ) o afogamento é um fator de mau prognóstico em relação à recuperação neurológica. 
E (   ) a tomografia de crânio sem evidência de edema ou isquemia é um indicador de recuperação 

neurológica. 
 
 
05) Mulher, 47 anos, com antecedentes de obesidade e hipertensão, é internada no hospital com 

quadro de edema de MMII e hipertensão de difícil controle. Ao exame físico geral, a paciente 
apresenta PA= 180/100 mmHg, edema de MMII ++, sem outras alterações. O exame neurológico 
é normal. Exames laboratoriais apresentam: creatinina 2,1 mg/dl; ureia 50 mg/dl; hemoglobina 
9,0 mg/dl; plaquetas 110.000 mm3. Parcial de urina com proteínas ++. Durante a internação, 
observa-se piora da função renal e anemia progressiva sem evidência de perda sanguínea. 
Foram solicitados novos exames laboratoriais que mostram: creatinina 3,2 mg/dl; ureia 70 mg/dl; 
Hb 7,8 mg/dl; leucócitos 102.000 mm3; plaquetas 83.000 mm3 com presença de esquizócitos ++ 
no sangue periférico. Bilirrubina 3,8 mg/dl; BD 1,4 mg/dl; BI 2,8mg/dl; LDH 750 mg/dl. Provas de 
coagulação normais. Qual o diagnóstico mais provável? 

 
A (   ) Púrpura trombocitopênica trombótica. 
B (   ) Glomerulonefrite rapidamente progressiva. 
C (   ) Coagulação intravascular disseminada. 
D (   ) Nefropatia hipertensiva. 
E (   ) Síndrome hemolítico-urêmica atípica. 
 
 
06) Mulher, 78 anos, internada na UTI em coma secundário à hiponatremia severa (Nap 115 mg/dl). 

Está recebendo reposição com solução salina 3%. O sódio alvo em 24 horas é 124 mg/dl. É 
realizado controle do sódio sérico de 4/4 horas. Nas primeiras 4 horas de tratamento, o Nap foi 
para 118 mg/dl e a diurese foi de 800 ml em 4 horas. A osmolalidade sérica é de 250 
mOsm/kgH20. Qual parâmetro pode indicar uma hipercorreção endógena da hiponatremia? 

 
A (   ) Diurese > 100 ml/h. 
B (   ) O aumento do Nap de 115 para 118 mg/dl. 
C (   ) A redução da osmolalidade sérica. 
D (   ) A melhora do nível de consciência. 
E (   ) O surgimento de bradicardia e hipertensão. 
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07) Mulher, 38 anos, com quadro de dores articulares, hipertensão de início recente, apresentando 
lesão ulcerada dolorosa em face lateral da perna esquerda há 2 semanas. Observou-se também 
piora da função renal, com aumento da creatinina de 1,3 para 2,4 mg/dl no intervalo de 1 mês. 
Está em acompanhamento com reumatologista e a hipótese diagnóstica principal é de poliarterite 
nodosa. Retorna em consulta com alguns resultados de exames: parcial de urina: proteínas++ 
dismorfismo eritrocitário+; c-ANCA+ (imunofluorescência). FAN positivo. Em relação ao caso, é 
correto afirmar que: 

 
A (   ) o diagnóstico de poliarterite nodosa está confirmado. 
B (   ) o c-ANCA, pelo método de imunofluorescência, é altamente específico para vasculites e não 

necessita confirmação. 
C (   ) entram no diagnóstico diferencial poliangeíte microscópica e granulomatose com poliangeíte. 
D (   ) considerando o quadro de vasculite, o padrão de c-ANCA positivo deve corresponder à 

produção de anticorpos antimieloperoxidase. 
E (   ) o FAN positivo muda o diagnóstico para LES. 
 
 
08) Em relação ao suporte básico de vida no atendimento da parada cardiorrespiratória, de acordo 

com as diretrizes de 2015 (American Heart Association – guidelines), é correto afirmar que: 
 
A (   ) em todos os casos, é correto iniciar o atendimento com duas ventilações de resgate. 
B (   ) nos casos de parada cardiorrespiratória por asfixia, é correto iniciar o atendimento com duas 

ventilações de resgate. 
C (   ) a correta relação entre compressões e ventilações é 30:2 com um socorrista e 15:2 com dois 

socorristas. 
D (   ) as compressões torácicas devem ser realizadas numa frequência de pelo menos cem (100) 

compressões por minuto. 
E (   ) as compressões devem ser executadas com profundidade de 4 a 5 centímetros. 
 
 
09) Em relação ao suporte avançado de vida no atendimento da parada cardiorrespiratória, de 

acordo com as diretrizes de 2015 (American Heart Association – guidelines), é correto afirmar 
que: 

 
A (   ) quando houver via aérea definitiva (intubação ou traqueostomia), deve-se realizar 

compressões torácicas ininterruptas na frequência de pelo menos 100 por minuto e uma 
ventilação a cada seis segundos. 

B (   ) quando houver via aérea definitiva (intubação ou traqueostomia), a relação entre 
compressões e ventilações deve ser de 30:2. 

C (   ) quando houver via aérea definitiva (intubação ou traqueostomia), a relação entre 
compressões e ventilações deve ser de 15:2. 

D (   ) quando houver via aérea definitiva (intubação ou traqueostomia), deve-se realizar 
compressões torácicas ininterruptas na frequência de 100 a 120 por minuto e uma ventilação 
a cada seis segundos. 

E (   ) quando a causa da parada cardiorrespiratória for asfixia, mesmo com via aérea definitiva 
(intubação ou traqueostomia), é correto realizar duas ventilações após trinta compressões 
torácicas.   
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10) Homem, 60 anos, vem à consulta por dispneia progressiva iniciada há cerca de 2 anos, tornando-
se mais intensa nos últimos meses, limitando pequenos esforços como caminhar. No último ano, 
apresentou três quadros de piora da dispneia e tosse produtiva que o levaram a procurar 
atendimento médico, sendo prescrito antibiótico. Relata tosse produtiva de longa data, nega 
doenças respiratórias ou alérgicas na infância, fumou por 40 anos cerca de 40 cigarros/dia, 
atualmente fumando 10 cigarros/dia. Há um dia, procurou serviço de pronto atendimento por 
piora dos sintomas respiratórios associada a sensação de febre (não aferida), sendo orientado a 
utilizar broncodilatadores de curta duração, corticoide inalatório associado a beta-agonista de 
longa duração. Chega à consulta apresentando dispneia leve com uso de musculatura acessória 
à respiração. Sinais vitais: PA= 150/70 mmHg; FC= 89 bpm; FR= 24 rpm; SpO2= 88% em ar 
ambiente. Ausculta pulmonar com murmúrio presente, mas diminuído globalmente e raros 
sibilos. Neste dia, a prova de função pulmonar evidencia VEF1 (volume expiratório forçado no 
primeiro segundo) 45% do previsto, CVF (capacidade vital forçada) 75% do previsto e relação 
VEF1/CVF após broncodilatador de 56%. Radiografia de tórax evidencia sinais de 
hiperinsuflação difusa sem opacidades ou outras lesões. Diante do quadro clínico, é correto 
afirmar que se trata de paciente: 

 
A (   ) portador de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) com moderada limitação ao fluxo de 

ar, com indicação, neste momento, de uso somente de corticoide inalatório e oxigenoterapia. 
B (   ) portador de fibrose pulmonar idiopática, com redução leve da capacidade vital forçada e há 

indicação de uso de corticoide sistêmico pela gravidade da exacerbação. 
C (   ) com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), fenótipo exacerbador frequente, mas não 

há indicação de uso de broncodilatador de longa duração, pois o paciente é pouco 
sintomático no período intercrises.  

D (   ) portador de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) com exacerbação, provavelmente 
infecciosa, com indicação de corticoide sistêmico, otimização da broncodilatação, 
antibioticoterapia e oxigenoterapia em ambiente intra-hospitalar. 

E (   ) portador de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) muito grave, com hipoxemia, sendo 
indicada oxigenoterapia domiciliar contínua, além de broncodilatatores de longa duração e 
corticoide sistêmico continuamente. 

 
11) Mulher, 36 anos, apresenta-se ao atendimento com história de quatro dias de evolução de febre 

até 38,7 ºC, tosse produtiva com expectoração purulenta, dor torácica ventilatório dependente 
em hemitórax direito, irradiada para ombro. Nega comorbidades, tabagismo ou alergias. Ao 
exame físico, apresenta PA= 80/40 mmHg, FC= 126 bpm, FR= 36 rpm, SpO2= 87% em ar 
ambiente. Dispneica ao exame, com tiragens, discreta sudorese. Ausculta pulmonar: MV 
diminuído em região inferior de hemitórax direito com estertores finos nessa região; ausculta 
cardíaca: RCR 2T sem sopros. Radiografia de tórax apresenta opacidade em região inferior de 
hemitórax direito. Realizada tomografia computadorizada de tórax que evidenciou consolidação 
em LID com pequeno derrame pleural à direita. Após atendimento e estabilização do quadro, foi 
prescrita hidratação EV e oxigênio por cateter. Em reavaliação, a paciente apresentava melhora 
da SpO2 (94%), PA= 105/70 mmHg, FC= 110 bpm, FR= 30 rpm, com certa piora da ausculta, 
porém melhora do estado geral. Diante do presente caso, é correto afirmar que: 

 
A (   ) trata-se de pneumonia comunitária grave, com indicação de tratamento antibiótico intra-

hospitalar, podendo ser utilizado betalactâmico associado a um macrolídeo ou quinolona. 
B (   ) em virtude da melhora clínica após abordagem inicial, a paciente pode ser liberada para 

tratamento ambulatorial do seu quadro de pneumonia, em uso de betalactâmico, com 
reavaliação em sete dias para controle radiológico. 

C (   ) a presença de derrame pleural sugere quadro de pneumonia complicada, sendo neste caso 
indicado o tratamento antibiótico amplo, preferencialmente a associação de piperacilina e 
tazobactam, além de toracocentese diagnóstica. 

D (   ) trata-se de quadro de pneumonia não complicada em paciente previamente hígida, sendo o 
melhor tratamento a associação de betalactâmico e aminoglicosídeo, com reavaliação 
precoce ambulatorial. 

E (   ) trata-se de quadro de pneumonia comunitária grave, sendo a etiologia mais provável 
Influenza do tipo H1N1, devendo a paciente receber antibioticoterapia com betalactâmico 
associado a oseltamivir. 
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12)  Em relação à pneumonia adquirida na comunidade, é correto afirmar que: 
 
A (   ) a utilização dos escores de gravidade (CURB-65 e PSI) não auxilia na decisão de melhor 

local de tratamento (se intra-hospitalar ou ambulatorial). 
B (   ) embora o diagnóstico etiológico definitivo seja de difícil estabelecimento, ele deve ser 

buscado com extensa investigação em todos os casos de pneumonia comunitária, 
objetivando o direcionamento do tratamento antibiótico. 

C (   ) nos pacientes com pneumonia comunitária grave, em especial com bacteremia, a terapia 
antibiótica combinada deve ser recomendada, embora em pacientes de baixo risco esta não 
seja superior à monoterapia. 

D (   ) as comorbidades influenciam pouco no manejo e nas decisões terapêuticas nos casos de 
pneumonia comunitária, desta forma não são consideradas no escore de gravidade CURB-65. 

E (   ) os critérios radiológicos não influenciam na decisão por hospitalização ou não de pacientes 
com pneumonia comunitária. 

 
 
13) Em relação à fibrose pulmonar idiopática (FPI), é correto afirmar que: 
 
A (   ) a biópsia pulmonar a céu aberto não é indicada para o estabelecimento do diagnóstico de 

FPI, mesmo quando a tomografia computadorizada de alta resolução não defina padrão de 
pneumonia intersticial usual. 

B (   ) a presença de faveolamento com bronquiectasias de tração difusas à tomografia 
computadorizada de alta resolução de tórax estabelece padrão radiológico de pneumonia 
intersticial usual, característica da FPI. 

C (   ) o achado histopatológico na biópsia pulmonar a céu aberto de áreas extensas de pneumonia 
em organização, embora não definitivo, fortalece a hipótese de pneumonia intersticial usual. 

D (   ) o tratamento rotineiro de refluxo gastroesofágico (RGE) não é recomendado em pacientes 
com FPI, apenas nos casos com investigação diagnóstica comprovada. 

E (   ) o diagnóstico de FPI é baseado na ausência de causa conhecida de fibrose pulmonar, 
associada à presença de padrão histológico e/ou radiológico de pneumonia intersticial usual. 

 
 
14) Mulher, 67 anos, portadora de diabete Melito tipo 2, está internada para tratamento de 

pneumonia comunitária grave. A hemodinâmica é estável. Apresenta queixas de astenia, mas 
tem sido capaz de deambular pelo corredor da enfermaria sem auxílio. A dosagem de 
hemoglobina é de 8,4 g/dL. Qual a melhor conduta frente à anemia? 

 
A (   ) Administração de eritropoetina humana. 
B (   ) Administração intramuscular de cianocobalamina. 
C (   ) Conduta expectante. 
D (   ) Transfusão de duas unidades de concentrado de hemácias. 
E (   ) Administração parenteral de vitamina B12 e ácido fólico. 
 
 
15) Em relação à trombocitopenia, é correto afirmar que: 
 
A (   ) trombocitopenia gestacional costuma ser leve e assintomática. 
B (   ) infecção pelo HIV é a causa mais prevalente de trombocitopenia. 
C (   ) corticoesteroides são a base do tratamento da trombocitopenia induzida pela sepse.  
D (   ) eventos tromboembólicos são complicações frequentes. 
E (   ) um terço das trombocitopenias não são patológicas. 
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16) Homem, 37 anos, trabalhador rural, apresenta quadro de espasmos em região de braço direito 
associados a dificuldade para deglutição há 48 horas. Apresenta rigidez cervical e em região de 
mandíbula, dificultando a abertura da boca para exame. No braço direito, verifica-se ferimento 
decorrente de acidente de trabalho ocorrido há 7 dias, no qual se observa a presença de área de 
necrose e pequeno volume de secreção purulenta. Em relação ao quadro apresentado pelo 
paciente, é correto afirmar que: 

 
A (   ) o desbridamento cirúrgico somente pode ser realizado após a administração de 

imunoglobulina.  
B (   ) o uso de bloqueadores neuromusculares é contraindicado. 
C (   ) metronidazol é a droga antimicrobiana de escolha. 
D (   ) o uso de benzodiazepínicos é contraindicado. 
E (   ) hiperatividade autonômica é causa rara de mortalidade. 
 
 
17) Em relação à tuberculose primária, é correto afirmar que: 
 
A (   ) acima de 75% das radiografias de tórax apresentam anormalidades. 
B (   ) choque séptico é complicação rara e tem bom prognóstico. 
C (   ) pneumotórax, hemoptise maciça e co-infecção por Aspergillus sp são as três complicações 

mais frequentes. 
D (   ) a febre é o sintoma mais comum. 
E (   ) derrame pleural é o achado radiográfico mais comum. 
 
 
18) Mulher, 43 anos, soropositiva para HIV, cuja última contagem de CD4 foi de 185 cels/microL, 

apresenta há 3 semanas quadro de tosse predominantemente seca, febre e dispneia. Relata ter 
abandonado o tratamento há alguns meses e que há uma semana a dispneia tem piorado. 
Apresenta PA= 120/70 mmHg, FC= 92 bpm, FR= 27 rpm e SatO2= 89%. A radiografia de tórax 
revela infiltrados intersticiais e alveolares bilaterais. Qual a opção terapêutica mais apropriada? 

 
A (   ) Levofloxacino por via oral. 
B (   ) Sulfametoxazol/trimetoprim por via endovenosa e prednisona por via oral. 
C (   ) Sulfametoxazol/trimetoprim por via oral. 
D (   ) Ceftriaxona por via endovenosa. 
E (   ) Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol por via oral. 
 
 
19) Homem, 79 anos, é portador de DPOC e apresenta VF1 de 30%. Faz uso de oxigenoterapia 

domiciliar, apresenta dispneia em repouso, emagreceu 12 kg no último ano (IMC atual é de 18,5 
kg/m2), apresentou três internações no último ano devido à exacerbação da doença, a última 
delas em UTI. Passa a maior parte do dia sentado ou deitado e necessita de auxílio para 
cuidados de higiene e de alimentação. No momento, não apresenta novas queixas. Em relação 
ao quadro evolutivo da doença, é correto afirmar que: 

 
A (   ) apresenta funcionalidade desproporcional ao VF1. 
B (   ) apresenta funcionalidade baixa, mas a doença pulmonar não é avançada. 
C (   ) está nas últimas 48 horas de vida. 
D (   ) a expectativa de sobrevida mais provável é superior a 2 anos. 
E (   ) apresenta grande probabilidade de óbito nos próximos seis meses.  
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20) Mulher, 53 anos, portadora de neoplasia de mama avançada com metástases ósseas e cerebral. 
Apresenta hemiplegia direita, é restrita ao leito, alterna períodos de lucidez com confusão mental 
e o seu IMC é de 17,5 kg/m2. Foi internada com quadro de pneumonia aspirativa. É portadora de 
diretiva antecipada de vontade (DAV) assinada há 3 meses, na qual expressa desejo de não 
receber prolongamento artificial de vida. Caso a paciente venha a apresentar uma insuficiência 
respiratória: 

 
A (   ) a presença de metástase cerebral invalida a DAV, portanto a melhor conduta é intubar a 

paciente e solicitar vaga em UTI.  
B (   ) a melhor conduta é intubar a paciente e solicitar vaga em UTI, pois o Conselho Federal de 

Medicina ainda não regulamentou a DAV.  
C (   ) não oferecer suporte ventilatório para a paciente, mesmo diante da doença terminal, é 

considerado eutanásia de acordo com a legislação brasileira.  
D (   ) deve-se respeitar a vontade expressa pela paciente e oferecer cuidados paliativos exclusivos.  
E (   ) deve-se solicitar parecer jurídico quanto à legalidade do cumprimento da DAV. 
 
 
21) Homem, 62 anos, apresenta neoplasia intestinal com múltiplas metástases hepáticas. Queixa-se 

de dor forte (intensidade 8 de acordo com escala visual de dor) associada a náuseas e vômitos. 
Em relação ao manejo farmacológico da dor, deve-se administrar: 

 
A (   ) morfina via endovenosa.  
B (   ) morfina via oral. 
C (   ) dipirona via endovenosa. 
D (   ) morfina e paracetamol via enteral. 
E (   ) morfina via oral e dipirona via endovenosa. 
  
 
22) Homem, 87 anos, é portador de insuficiência cardíaca congestiva, fibrilação atrial crônica, diabete 

Melito e mal de Alzheimer. Apresenta quadro de perdas funcionais e cognitivas progressivas e há 
um mês apresentou episódio de pneumonia aspirativa, sendo internado por sete dias por essa 
razão. Desde então apresenta piora dos episódios de agitação noturna e apresenta queixas de 
dor em região de escara sacral. Faz uso de furosemida, amiodarona, sinvastatina, warfarina, 
insulina NPH, quetiapina e clonazepam. Em relação às possíveis alternativas farmacológicas 
para controle de dor do paciente, é correto afirmar que: 

 
A (   ) a metadona pode contribuir para o prolongamento do intervalo Qt. 
B (   ) opioides fracos não estão associados à ocorrência de delirium em idosos. 
C (   ) o tramadol é opioide forte de escolha em idosos. 
D (   ) anti-inflamatórios não esteroides são drogas de primeira linha no tratamento da dor provocada 

por escaras em idosos. 
E (   ) devido ao padrão neuropático da dor em escara sacral de idosos, a amitriptilina é analgésico 

de primeira linha. 
 
 
23) Ainda em relação ao quadro clínico acima, com relação à terapia farmacológica de uso contínuo 

do paciente, é correto afirmar que: 
 
A (   ) apesar de oferecerem melhora significativa do quadro cognitivo, as drogas anticolinérgicas 

aumentam o risco de broncoaspiração. 
B (   ) benzodiazepínicos e warfarina não devem ser oferecidos a pacientes com mais de 80 anos. 
C (   ) a associação entre warfarina, amiodarona e sinvastatina pode aumentar os riscos de 

sangramentos. 
D (   ) ao contrário do benzodiazepínico, o antipsicótico atípico contribui para a redução do risco de 

quedas do paciente. 
E (   ) a warfarina e a insulina NPH apresentam riscos muito baixos de efeitos adversos. 
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24) Homem, 24 anos, procura a emergência com queixas súbitas de palpitações e desconforto 
torácico. Refere que tem a “sensação de que vai morrer”. Esta é a quarta vez nos últimos dois 
meses que busca atenção médica com as mesmas queixas. Não faz uso de medicações de uso 
contínuo ou drogas ilícitas, porém relata fazer uso de 21 unidades de álcool por semana. 
Recentemente consultou cardiologista que não identificou condição cardíaca subjacente ou 
alterações significativas de exames laboratoriais. T= 36,8 °C, PA= 140/85 mmHg; FC= 112 bpm. 
O eletrocardiograma apresenta taquicardia sinusal. Qual o diagnóstico mais provável e o 
tratamento farmacológico mais apropriado, respectivamente, para a condição descrita? 

 
A (   ) Abstinência alcoólica; clonazepam. 
B (   ) Hipertireoidismo; metoprolol. 
C (   ) Síndrome do estresse pós-traumático; clonazepam. 
D (   ) Transtorno do pânico; sertralina. 
E (   ) Crise disautonômica; metoprolol. 
 
 
25) Mulher, 62 anos, com história prévia de depressão, apresenta queixas de tristeza profunda, 

solidão e falta de interesse pela vida. Relata a morte do filho de 22 anos em acidente com 
motocicleta há três anos. Abandonou o emprego desde o incidente e diz que devido a 
sentimentos de profunda saudade visita com frequência os amigos e os lugares preferidos do 
filho. Nega medo, desespero ou pesadelos, mas se recusa a visitar o túmulo do filho. Em relação 
ao quadro apresentado, é correto afirmar que: 

 
A (   ) a paciente apresenta o mesmo risco de suicídio do que a população em geral. 
B (   ) a paciente apresenta o mesmo risco de tabagismo e etilismo do que a população em geral. 
C (   ) a paciente apresenta reação de estresse normal à morte do filho. 
D (   ) a incidência da condição apresentada pela paciente na população geral varia entre 10 a 15%. 
E (   ) a paciente apresenta risco de mortalidade maior do que a população de mesma idade. 
 
 
26) Mulher, 31 anos, é admitida na emergência com quadro clínico e laboratorial sugestivo de 

pielonefrite aguda. Apresenta FC= 112 bpm, FR= 27 rpm, PA= 92/53 mmHg, saturação 
periférica de oxigênio de 93%, redução do tempo de enchimento capilar e relato de redução do 
débito urinário. Qual a melhor conduta imediata frente ao quadro? 

 
A (   ) Solicitar USG de vias urinárias para descartar urolitíase ou abcesso renal. 
B (   ) Realizar oxigenoterapia, ressuscitação volêmica guiada por metas, coleta de culturas e 

administração não retardada de antibióticos.  
C (   ) Realizar punção de acesso venoso central para início imediato de vasopressores e 

cristaloides. 
D (   ) Realizar intubação orotraqueal. 
E (   ) Solicitar teste de gravidez. 
 
 

27) Homem, 71 anos, acamado por sequela de AVC, está internado há 4 dias para tratamento de 
ITU. Você é chamado na enfermaria de isolamento do HU por “agitação”. Avaliando o paciente e 
seu prontuário, verifica que é um paciente com swab anal positivo para Acinetobacter baumani, 
que está em uso de ceftazidima por pseudomonas na urocultura, losartan 50 mg/dia, ácido 
acetilsalicílico 100 mg/dia, omeprazol 20 mg/dia, metoclopramida 30 mg/dia, haloperidol 20 
gotas/dia e clonazepam 5 gotas/dia. Os sinais vitais estão normais. Ao exame, observa que o 
paciente está com contenção mecânica, olhos abertos, mas não contactua; apresenta 
contrações involuntárias e repetidas do MSE e uma postura de MMII anormal. Qual a hipótese 
diagnóstica e a conduta imediata, respectivamente? 

 
A (   ) Parkinsonismo – suspender metoclopramida e iniciar propranolol. 
B (   ) Delirium – aumentar dose de haloperidol e suspender clonazepam. 
C (   ) Reação distônica aguda – suspender metoclopramida e haloperidol e aumentar clonazepam. 
D (   ) Síndrome neuroléptica maligna – suspender haloperidol e aumentar clonazepam. 
E (   ) Estado confusional agudo – suspender clonazepam e trocar haloperidol por clorpromazina. 
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28) Você está fazendo a prescrição de um paciente que acabou de ser admitido no hospital e é 
questionado pelo doutorando que lhe acompanha quanto ao uso de “protetor gástrico” para os 
pacientes internados. Indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as situações abaixo com 
relação à úlcera de estresse em pacientes clínicos internados, na qual há recomendação 
rotineira para profilaxia com inibidor de bomba protônica (IBP) e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 

 
(   ) Pacientes internados em enfermarias.  
(   ) Pacientes admitidos na emergência. 
(   ) Pacientes críticos de terapia intensiva. 
(   ) Pacientes em uso de antibióticos de amplo espectro. 
(   ) Pacientes previamente tratados com “polifarmácia”.  
 
A (   ) V – F – V – F – F  
B (   ) F – V – F – V – F  
C (   ) V – F – F – F – V  
D (   ) F – F – V – F – F  
E (   ) V – V – V – V – V  
 
 
29) Mulher, 72 anos, HAS, é internada para tratamento de pneumonia com ceftriaxone + 

clindamicina. Apresenta boa evolução, com previsão de alta para completar o tratamento em 
domicílio. Na manhã do quinto dia de internação, inicia com diarreia líquida e desconforto 
abdominal. Não apresenta vômitos, nem cefaleia. PA= 100/60 mmHg, FC= 110 bpm, FR= 24 
rpm, T= 37,9 ºC. Ao exame físico, apresenta-se alerta, prostrada, desidratada+/4, com dor à 
palpação profunda do abdome, sem sinais de peritonite. Restante do exame sem 
particularidades. Laboratório: hemoglobina= 12,2 g/dl, leucócitos= 13.400 mm3, plaquetas= 
212.000 mm3, Na= 147 mEq/l, K= 3,3 mEq/l, creatinina= 1,2 mg/dl, ureia= 52 mg/dl. Qual a 
melhor conduta frente ao caso exposto?  

 
A (   ) Suspender antibiótico em uso e iniciar vancomicina EV, pois o caso é suspeito para infecção 

nosocomial por Clostridium difficile. 
B (   ) Suspender o antibiótico em uso e iniciar vancomicina VO associada a hidratação com água 

livre.  
C (   ) Manter observação e suporte por 48h, pois a paciente está estável, o quadro clínico é 

suspeito para diarreia associada ao antibiótico, autolimitado. 
D (   ) Finalizar o tratamento da pneumonia com o esquema já em uso, associando metronidazol 

endovenoso após coleta de hemoculturas.  
E (   ) Trocar o antibiótico para a pneumonia e associar metronidazol VO, conforme tolerância com 

hidratação com SF e sintomáticos. 
 
 
30) Paciente cirrótico por álcool, CHILD C, chega à emergência com hemorragia digestiva alta. Ao 

exame físico, apresenta ascite importante e encefalopatia grau I. Esteve internado recentemente 
por peritonite bacteriana espontânea. Estava em uso de norfloxacino, furosemida e aldactone. 
PA= 95/55 mmHg, FC= 90 bpm, FR= 24 rpm, T= 35,8 ºC. Com base no atendimento inicial do 
caso clínico acima, indique se as afirmativas abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale 
a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.  

 
(   ) Iniciar albumina 1 g/kg como expansor plasmático.  
(   ) Iniciar propranolol para diminuir a hipertensão portal. 
(   ) Realizar paracentese de alívio e aumentar diuréticos. 
(   ) Coletar hemocultura e iniciar ciprofloxacino. 
(   ) Passar sonda nasogástrica e iniciar lactulose. 
 
A (   ) V – F – F – V – F  
B (   ) F – F – F – F – F  
C (   ) V – V – F – V – F  
D (   ) V – F – V – F – V  
E (   ) F – V – V – V – F  
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31) Homem, 76 anos, previamente hígido, procura atendimento endocrinológico devido a 
abaulamento cervical anterior nos últimos 5 meses. Ultrassonografia de tireoide apresenta 
nódulo de 1,8 x 1,4 cm em região de istmo, hipoecogênico, sem halo periférico, vascularização 
predominantemente central ao estudo com doppler, com microcalcificações no seu interior. 
PAAF (punção aspirativa por agulha fina): categoria VI do sistema Bethesda (maligno). História 
de diagnóstico de tireoidite de Hashimoto há 30 anos, fazendo uso de levotiroxina 125 mcg ao 
dia. Exames laboratoriais com TSH: 1,9 mU/L (Valor referência: 0,55 a 4,78 mU/L). Com base 
no caso clínico, é correto afirmar que: 

   
A (   ) nos casos de nódulos tireoidianos bem definidos à ultrassonografia, os critérios para 

indicação de PAAF são os mesmos em pacientes com ou sem tireoidite de Hashimoto. 
B (   ) os achados ultrassonográficos isoladamente não permitem uma distinção absoluta de lesões 

malignas, visto que a sensibilidade do método é baixa para detectar nódulos tireoidianos. 
C (   ) em pacientes do sexo masculino com idade inferior a 20 anos ou superior a 70 anos não 

sugere maior risco aos nódulos tireoidianos. 
D (   ) a avaliação clínica é capaz de definir a suspeita de disfunção tireoidiana associada a nódulos, 

sendo descartada a dosagem de rotina de TSH.  
E (   ) a retirada cirúrgica do nódulo sem ressecção do parênquima tireoidiano adjacente é o 

procedimento cirúrgico de escolha nos pacientes com diagnóstico pré-operatório de 
malignidade. 

 
 
32) As diretrizes atuais de tratamento de diabetes mellitus têm sustentado a individualização da 

escolha terapêutica. Sobre os antidiabéticos orais, é correto afirmar que: 
 
A (   ) metformina é a droga oral de escolha para a terapia inicial do diabetes mellitus tipo 2 e atua 

na resistência à insulina, reduzindo primariamente a glicogenólise hepática mas com risco de 
retenção hídrica e descompensação de insuficiência cardíaca. 

B (   ) metformina é contraindicada para os pacientes com doença renal estágio 3 e sua dose 
máxima diária deve ser ajustada quando a TFGe for inferior a 70  ml/min/1,73 m2. 

C (   ) sulfonilureias estimulam a produção endógena de insulina pelas células betapancreáticas e 
combatem a resistência à insulina, aumentando a sensibilidade do tecido muscular à ação 
desse hormônio. 

D (   ) inibidores da SGLT2 (gliflozinas) aumentam a absorção de glicose renal, possuem baixo risco 
de hipoglicemia e potencial indução de perda de peso corpóreo. 

E (   ) os inibidores da DPP-IV (gliptinas) permitem que incretinas como o GLP-1 atuem de forma 
dependente de glicemia nas células beta e alfa pancreáticas, aumentando a síntese de 
insulina e reduzindo a produção de glucagon. 

 
 
33) Homem, 62 anos, diagnóstico há 8 anos de diabetes mellitus tipo 2 (DM2), hipertenso, obeso 

grau 3, infarto agudo do miocárdio há 2 anos com poliúria, polidipsia e emagrecimento de 8 kg 
nos últimos 2 meses. Exames laboratoriais apresentam hemoglobina glicada 9,8%, taxa de 
filtração glomerular estimada (TFGe) em 40 ml/min/1,73 m2. No momento, em uso de metformina 
e glibenclamida nas suas doses máximas diárias efetivas. É correto afirmar que: 

 
A (   ) ao prescrever a aplicação de insulinas NPH e regular na mesma seringa, deve-se orientar 

primeiro a aspiração da insulina NPH e depois da insulina regular, a fim de evitar a 
contaminação da insulina de ação rápida. 

B (   ) nos pacientes com DM2 e com doença aterosclerótica conhecida, o uso de análogos do GLP-
1 ou de inibidores da SGLT-2 em associação com terapia oral ou insulina tem demonstrado 
redução da incidência dos eventos cardiovasculares. 

C (   ) a cirurgia bariátrica contribui para a apoptose da célula betapancreática em pacientes obesos 
grau 3. 

D (   ) por se tratar de um paciente de alto risco cardiovascular, o objetivo principal do tratamento é 
adequar o LDL colesterol na meta, sendo menos relevante o controle glicêmico e pressórico. 

E (   ) a doença renal do diabetes deve ser triada, embora a associação entre níveis elevados de 
albuminúria com maiores taxas de mortalidade e progressão da doença renal seja pouco 
relevante. 
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34) Mulher, 52 anos, atendida no serviço de emergência com quadro clínico compatível com cólica 
renal, submetida a exame de imagem (tomografia computadorizada sem contraste) evidenciando 
cálculo de 0,5 cm em ureter distal esquerdo e imagem nodular em adrenal direita de 2,6 x 2,2 
cm. História de diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, menopausa há 4 anos sem terapia 
hormonal e obesidade grau 2. Ao exame físico, identifica-se acantose nigricans cervical sem 
hirsutismo. Sobre o incidentaloma adrenal, é correto afirmar que: 

 
 
A (   ) nos pacientes com hipertensão ou hipocalemia inexplicada é recomendada triagem para 

hiperaldosteronismo primário, com dosagem da relação da aldosterona e da atividade da 
renina urinárias. 

B (   ) nos pacientes com sinais ou sintomas clínicos sugestivos de carcinoma adrenocortical é 
desnecessário a dosagem de hormônios sexuais e é indicado a punção aspirativa do nódulo 
adrenal. 

C (   ) pacientes com incidentaloma adrenal devem ser triados para excluir excesso de cortisol, 
sendo recomendado a dosagem basal de cortisol às 8:00 h. 

D (   ) recomenda-se excluir feocromocitoma a partir da dosagem de metanefrinas fracionadas 
urinárias ou metanefrinas livres plasmáticas. 

E (   ) a distinção entre lesões benignas ou malignas no início da investigação deve ser 
desencorajada pelo seu alto custo, uma vez que a maioria dos nódulos adrenais devem ser 
ressecados cirurgicamente, 

 

35) Homem, 64 anos, há 15 dias com dispneia progressiva, no momento, aos pequenos esforços. 
Apresenta antecedentes de hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2 e um episódio de ataque 
isquêmico transitório há 4 anos. Apresenta-se na unidade de emergência com FC= 156 bpm, 
PA= 134/86 mmHg, FR= 20 rpm e SatO2= 95% em ar ambiente. O ritmo cardíaco é irregular e a 
ausculta não evidencia outras alterações. Na ausculta pulmonar, apresenta estertores finos 
bilaterais nos terços inferiores. Eletrocardiograma evidencia fibrilação atrial de alta resposta. 
Com relação a esse paciente, é correto afirmar que: 

 
A (   ) o controle do ritmo cardíaco é indicado, pois previne a necessidade de anticoagulação. 
B (   ) o controle do ritmo cardíaco é a primeira conduta para o alívio dos sintomas. 
C (   ) na ausência de contraindicação absoluta, deve-se administrar anticoagulação. 
D (   ) o controle do ritmo cardíaco é indicado, pois diminui a mortalidade. 
E (   ) o controle da frequência cardíaca é a única conduta recomendada. 
 
 
36) Com relação à insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada do ventrículo esquerdo, é 

correto afirmar que: 
 
A (   ) inibidores da enzima conversora de angiotensina, antagonistas da aldosterona e 

betabloqueadores estão associados à redução na mortalidade. 
B (   ) os desencadeadores dos sintomas são os mesmos da insuficiência cardíaca com fração de 

ejeção reduzida do ventrículo esquerdo. 
C (   ) como a fração de ejeção do ventrículo esquerdo é preservada, a ecodopplercardiografia não 

ajuda no processo diagnóstico. 
D (   ) ao contrário da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida do ventrículo esquerdo, 

os sintomas de congestão pulmonar são raros, predominando os sintomas de congestão 
sistêmica. 

E (   ) os peptídeos natriuréticos não ajudam na avaliação diagnóstica. 
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37) Homem, 59 anos, tabagista ativo (carga tabágica = 45 anos/maço), hipertenso, diabético e 
dislipidêmico, busca o ambulatório. Relata quadro de 2 meses de dor retroesternal em aperto, de 
moderada intensidade, sem irradiação, sempre desencadeada pelo esforço físico e aliviada pelo 
repouso, com duração entre 5 e 7 minutos a cada episódio. Com relação à investigação 
diagnóstica, é correto afirmar que: 

 
A (   ) o paciente só deve realizar coronariografia se obtiver um teste ergométrico positivo para 

isquemia/lesão miocárdica. 
B (   ) por ser um exame muito sensível, uma cintilografia miocárdica é capaz de excluir doença 

coronariana. 
C (   ) o paciente deve prosseguir a investigação diagnóstica com coronariografia. 
D (   ) a ecocardiografia de estresse está indicada para descartar doença coronariana.  
E (   ) o teste ergométrico, pela sua ampla disponibilidade, é o exame mais indicado. 
 
 
38) Homem, 65 anos e com histórico de hipertensão, busca a emergência com dor pré-cordial 

intensa, tipo aperto, com irradiação para ambos os membros superiores, associada a sudorese e 
palidez cutânea, que iniciou em repouso 30 minutos antes do atendimento. Na avaliação inicial, 
apresentava diaforese profusa, FC= 108 bpm, PA= 115/61 mmHg, FR= 24 rpm, SatO2= 95%. A 
ausculta cardiopulmonar não apresentava anormalidades além da FC e FR. O eletrocardiograma 
evidenciava infradesnivelamento do segmento ST de 3 mm nas derivações V1 a V4. O paciente 
não obteve alívio da dor com duas doses de nitrato sublingual e persistia com a dor e a 
alteração eletrocardiográfica após 30 minutos de infusão endovenosa de nitroglicerina. Com 
relação a esse paciente, é correto afirmar que: 

 
A (   ) como o paciente apresenta claros critérios para síndrome coronariana de alto risco, na 

impossibilidade de se realizar angioplastia coronariana, está indicada a administração de 
fibrinolítico, mesmo na ausência de supradesnivelamento do segmento ST. 

B (   ) deve-se administrar morfina para alívio da dor e aguardar a dosagem sérica de troponina I 
para se decidir a estratégia terapêutica. 

C (   ) está indicada a transferência para uma unidade de terapia intensiva e a realização de 
monitoração hemodinâmica invasiva com cateter de artéria pulmonar. 

D (   ) o paciente não deve receber clopidogrel, pois está claro que vai necessitar realizar cirurgia de 
revascularização cardíaca de urgência. 

E (   ) como o paciente apresenta claros critérios de alto risco para síndrome coronariana, 
recomenda-se uma estratégia invasiva precoce, com angioplastia coronariana. 

 
 
39) Mulher, 17 anos, foi admitida na UTI em ventilação mecânica com fração inspirada de O2 de 

100% e com SatO2 de 80%. As auscultas cardíacas e pulmonar não apresentavam 
anormalidades, assim como a radiografia de tórax. Apresentava pele com coloração levemente 
acinzentada. A gasometria arterial apresentava os seguintes parâmetros: pH = 7,36; PcO2 = 45 
mmHg; Bicarbonato = 24 mmol/L; PO2 = 388 e SatO2 = 100%. A única informação adicional da 
família era uma investigação para hanseníase, pois o pai da paciente estava em tratamento para 
essa doença. Com relação ao caso dessa paciente, é correto afirmar que: 

 
A (   ) a dissociação da SatO2 na oximetria e na gasometria deve levantar a suspeita de meta-

hemoglobinemia e a ingesta de dapsona pode estar envolvida. 
B (   ) o quadro clínico sugere hemólise maciça por deficiência de G6PD como a causa dos 

sintomas e a ingesta de dapsona pode estar envolvida. 
C (   ) porfíria aguda desencadeada por drogas é comum e deve ser suspeitada nesse caso.  
D (   ) o quadro clínico pode ser explicado por uma sepse grave de foco não determinado. 
E (   ) como a radiografia torácica foi considerada normal, deve-se realizar com urgência uma 

tomografia computadorizada de tórax. 
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40) Com relação à ventilação mecânica invasiva, é correto afirmar que: 
 
A (   ) no modo ventilatório Volume Controlado deve-se programar a pressão no final da expiração, 

as pressões de pico e de platô, o tempo inspiratório ou a relação entre os tempos inspiratório 
e expiratório, a frequência respiratória e a fração inspirada de oxigênio. 

B (   ) no modo ventilatório Pressão de Suporte deve-se programar a pressão no final da expiração, 
o volume corrente e a fração inspirada de oxigênio. 

C (   ) no modo ventilatório Volume Controlada deve-se programar a pressão no final da expiração, o 
diferencial de pressão entre as pressões inspiratória e expiratória, o tempo inspiratório ou a 
relação entre os tempos inspiratório e expiratório, a frequência respiratória e a fração 
inspirada de oxigênio. 

D (   ) no modo ventilatório Pressão Controlada deve-se programar a pressão no final da expiração, 
a pressão inspiratória ou o diferencial entre as pressões inspiratória e expiratória, o tempo 
inspiratório ou a relação entre os tempos inspiratório e expiratório, a frequência respiratória e 
a fração inspirada de oxigênio. 

E (   ) no modo ventilatório Pressão de Suporte deve-se programar a pressão no final da inspiração, 
o diferencial entre as pressões inspiratória e expiratória, a frequência respiratória e a fração 
inspirada de oxigênio. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada) 
 

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RESPOSTAS                     
 

QUESTÕES 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

RESPOSTAS                     
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