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LÍNGUA PORTUGUESA
01) “Quem quer comer a noz tem que quebrar a casca.”
A frase acima é a representação de um gênero textual conhecido por:
a) Receita;
b) Texto informativo;
c) Texto não-literário;
d) Provérbio popular.
02) Assinale a alternativa que contém um exemplo de escrita objetiva:
a) Manual de instruções;
b) Crônica;
c) Poema;
d) Provérbio Popular.
03) “Módulo abstrato mínimo da fala em nível de significante. É o átomo de construção do significante
do discurso.”
A explicação acima se refere a:
a) Sílaba;
b) Fonema;
c) Enunciado;
d) Palavra.
04) Fazem parte da morfologia, exceto:
a) Predicado;
b) Substantivo;
c) Prefixo;
d) Desinência.
05) Assinale a alternativa que contém um substantivo de gênero incerto:
a) Bonde;
b) Casa;
c) Personagem;
d) Novela.
06) O texto nem sempre é organizado conforme as normas de sintaxe. Há, com frequência, desvios
sintáticos e concordâncias irregulares que imprimem características peculiares à construção linguística.
Assim, a ordem natural das palavras na frase é alterada, promovendo uma sintaxe incomum. Esses
recursos usados por falantes e escritores, a fim de acrescentar mais vigor e expressividade à linguagem,
chamam-se:
a) Figuras de lingüística;
b) Figuras de sintaxe ou construção;
c) Figuras de pensamento;
d) Figuras de som.
07) A quantidade de sílabas poética é chamada de:
a) Verso;
b) Escansão;
c) Métrica;
d) Elisão.
08) Assinale a alternativa correta em relação a “FRASE”:
a) A frase não precisa ter verbo, nem sentido completo;
b) Toda frase é uma oração;
c) A frase necessita obrigatoriamente possuir um verbo, seja ele de ação, estado ou fenômeno da natureza;
d) Uma frase pode ser constituída apenas com uma palavra.

09) A semana de arte moderna aconteceu em São Paulo em:
a) 1822;
b) 1922;
c) 1912;
d) 1935.
10) O Romantismo foi uma escola literária que surgiu após:
a) Barroca;
b) Realismo;
c) Arcadismo;
d) Simbolismo.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
11) Ao longo da história, várias cosmologias e cosmogonias têm sido propostas para explicar as
observações do Universo. Sobre isso é correto afirmar, exceto:
a) O primeiro modelo geocêntrico quantitativo foi desenvolvido pelos gregos antigos, que propunham que o
Universo possui espaço infinito e tem existido eternamente, mas contém um único conjunto de círculos
concêntricos esferas de tamanho finito - o que corresponde a estrelas fixas, o Sol e vários planetas – girando
sobre uma esférica, mas imóvel Terra.
b) Ao longo dos séculos, observações mais precisas e melhores teorias levaram ao modelo heliocêntrico de
Copérnico e ao modelo Newtoniano do Sistema Solar respectivamente.
c) Está comprovado pelos antigos gregos que o Sistema Solar está localizado fora da Via Láctea, o que permite
o Planeta Terra receber luz e calor.
d) Outras descobertas na astronomia levaram a conclusão de que o Sistema Solar está contido em uma galáxia
composta de milhões de estrelas, a Via Láctea, e de que outras galáxias existem fora dela, tão longe quanto os
instrumentos astronômicos podem alcançar.

12) Coloque a letra V para as afirmativas verdadeiras e F para as Falsas, sobre problemas que afetam a
Economia Brasileira:
(....) Segundo os economistas, o desaquecimento da indústria nacional deve-se muito mais aos gargalos
estruturais já existentes no país, o chamado "Custo Brasil" - como a elevada carga tributária (em torno
de 36% do PIB);
(......) A infraestrutura precária e a baixa produtividade do trabalhador - além de uma política de
expansão fiscal por parte do governo (que, ao gastar mais, deixa de poupar e, assim, investe menos);
(.....) A taxa de investimentos privada, incluída aí a compra de maquinários, também é considerada
baixa. "Tudo isso acaba encarecendo o produto final, que não consegue competir com um similar que
vem de fora", conforme afirma Ruy Quintans, professor de economia do Ibmec-RJ;
(.....) No último ranking do relatório Doing Business do Banco Mundial, que mede a facilidade de se fazer
negócios em cada país, o Brasil aparece na 6ª posição entre as 183 nações avaliadas.
Assinale a sequência correta.
a) F, V, V, F
b) V, F, F, V
c) V, V, V, F
d) V, V, V, V
13) Sobre os seres que habitam a Terra é correto afirmar:
I.
A Terra é habitada por muitos milhões de seres: alguns desses seres são chamados de vivos, outros
não. Todos os seres são formados por matéria. O que distingue um ser vivo de um ser bruto ou não-vivo,
em primeiro lugar, é a composição química.
II.
Na Antigüidade, os pensadores achavam que os seres vivos eram dotados de uma exclusiva e
misteriosa força vital que lhes confiria vida. Hoje não se acredita mais nisso, pois sabe-se que a matéria
que forma os organismos vivos, embora peculiar, é constituída por partículas semelhantes às que
formam a matéria não viva e está sujeita às mesmas leis que regem o universo não-vivo.

III.
Na matéria viva, porém, certos elementos químicos estão sempre presentes em grande proporção,
como o carbono (C), o hidrogênio (H), o oxigênio (O) e o nitrogênio (N) que, junto com vários outros
elementos, em menores quantidades, formam substâncias muito complexas (chamadas genericamente de
substâncias orgânicas), que constituem os seres vivos.
IV.
Todo ser humano é um ser vivo, assim como uma planta e uma bactéria. Já uma pedra não é viva,
nem uma cadeira.
Assinale a seqüência correta:
a) Estão corretos os itens I, II e IV
b) Somente os itens I e II estão corretos;
c) Todos os itens I, II, III e IV estão corretos;
d) Somente o item IV esta correto.
14) Sobre a história de Santa Catarina é correto afirmar:
a) Na década de 1640, Emilinho, um português que vivia em São Vicente, fundou uma povoação no rio de São
Francisco, para onde se mudou com a família. Mais tarde foi designado capitão-mor dessa povoação, que em
1660 foi elevada a vila com o nome de Nossa Senhora da Graça do Rio de São Francisco, constituindo a
primeira fundação estável da costa catarinense.
b) Por volta de 1675, estabeleceu-se na ilha de Santa Catarina o paulista Francisco Dias Velho, que ergueu uma
igreja em louvor de Nossa Senhora do Desterro. A ele se atribui a mudança do nome da ilha dos Patos para ilha
de Santa Catarina, de quem, ao que consta, uma filha dele tinha o nome. (Entretanto, outros atribuem a autoria
do nome a Sebastião Caboto, que teria consagrado a ilha a Santa Catarina ou, antes, prestara homenagem a sua
mulher, Catarina Medrano).
c) Francisco Dias Velho dedicava-se à cultura da mandioca e da cana-de-açúcar, à pesca e à procura de ouro.
Quinze anos mais tarde, Dias Velho e sua gente aprisionaram um navio pirata que arribara na ilha e mandaram
homens e cargas para São Vicente. Passaram-se dois anos e os corsários voltaram; Dias Velho foi morto, e sua
família maltratada e em desespero retornou a São Vicente. A povoação ficou quase totalmente abandonada.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
15) Sobre a história do Município de Canoinhas é correto afirmar, exceto:
a) Muito antes da colonização do território de Canoinhas, incursões bandeirantes vasculharam a região
conhecida como do "Sertão de Curitiba".
b) A partir de 1768 expedições desceram os rios Iguaçu e Negro, palmilhando também os afluentes Canoinhas,
Paciência e Timbó.
c) As principais levas de imigrantes colonizadores vieram da Sérvia, Estados Unidos e Japão no fim do século
XIX.
d) A construção da Estrada da Mata, elo entre o Rio Grande do Sul e São Paulo para transporte de gado, foi de
extrema importância para a ocupação do território de Canoinhas. Nele os colonizadores encontraram os índios
que o habitavam. Eram os Xokleng coletores e caçadores seminômades que tinham na floresta de araucária seu
melhor habitat. Arredios e tendo seu espaço invadido pelos brancos, os Xokleng foram implacavelmente
perseguidos pelos colonizadores que neles tinham apenas um inimigo e um empecilho na conquista territorial.
RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA
16) Calcule a área de um retângulo sabendo que sua base mede 12,35 cm e sua altura mede 8,9 cm.
a) 98,34 cm².
b) 109,915 cm².
c) 114,909 cm².
d) 83,28 cm².
17) Identifique os coeficientes da equação de 2o grau a seguir, 3x² - 3:
a) a = 3, b = 3, c = 0.
b) a = 8, b = -3, c = 4.
c) a = -3, b = 0, c = -3.
d) a = 3, b = 0, c = -3.

18) No campeonato catarinense de 2012, o Figueirense fez os seguintes gols nos primeiros 5 jogos:
1o jogo
2o jogo
3o jogo
4o jogo
5o jogo
5 gols
1 gol
2 gols
3 gols
1 gol
Sabendo dessas informações, calcule o desvio médio desses gols do Figueirense:
a) 2,4.
b) 1,28.
c) 1,83.
d) 1.
19) Pedro comprou uma casa no valor de R$ 180.000,00. Após um bom tempo de negociação, ele pagou
R$ 128.358,00 à vista e o resto parcelou em 12 vezes. Em porcentagem, quanto que Pedro pagou à vista
de acordo com o valor total?
a) 88,75%.
b) 78,33%.
c) 71,31%.
d) 58,93%.
20) Determine em qual quadrante situa-se a extremidade do seguinte arco, -200o:
a) I quadrante.
b) II quadrante.
c) III quadrante.
d) IV quadrante.
ESPECÍFICAS/ MÉDICO CLÍNICO GERAL
21) A Criptococose, conhecida por torurose e blastomicose é uma micose sistêmica cosmopolita, de
evolução subaguda ou crônica, que pode cometer qualquer órgão ou sistema, e constitui a mais frequente
micose do Sistema Nervoso Central – SNC. Sabe-se que é causada pelo Cryptococcus neoformans – sendo
particularmente comum no esterco de galinheiros e pombais. Ao diagnóstico clínico ocorre sob forma de
infecção sistêmica latente, inaparente na maioria dos indivíduos, mas pode evoluir para manifestações
clínicas pulmonares, neurológicas e, mais raramente, outras localização. As lesões neurológicas
constituem a principal causa de morte, em decorrência do edema cerebral, hidrocefalia e das destrutivas
no tronco cerebral. Deste modo, assinale a alternativa correta quanto aos quatro tipos e três variedades
deste fungo:
a) TIPO A: C. neoformans variedade grubbi.
TIPO B e C: C. neoformans variedade Gatti – diferenciam-se pela distribuição geográfica, reservatório e
patogenicidade.
TIPO D: C. neoformans variedade neoformans.
b) TIPO A: C. neoformans variedade neoformans.
TIPO B: C. neoformans variedade grubbi.
TIPO C e D: C. neoformans variedade neoformans – diferenciam-se pela distribuição geográfica, reservatório e
patogenicidade.
c) TIPO A e B: C. neoformans variedade neoformans – diferenciam-se pela distribuição geográfica,
reservatório e patogenicidade.
TIPO C: C. neoformans variedade grubbi.
TIPO D: C. neoformans variedade Gatti.
d) Nenhuma das alternativas está correta.
22) Em seu consultório, um homem adulto comparece com seguintes sinais e sintomas: mácula, com
limite bem demarcado, com descamação, coloração vermellho-acastanhada, espaço interdigital dos pés,
região inguinal, interglútea e inframamária, além, da parede torácica. Se o CI -10= L08. 1, qual a
alternativa correta desde diagnóstico?
a) Pitiríase versicolor.
b) Dermatite seborreica.
c) Eritrasma.
d) Candidíase intertriginosa.

23) Na prática médica as queixas clínicas, os sinais e os sintomas que caracterizam as evacuações do tipo
diarréicas tendem a algumas variações, particulares para cada doente. Para os especialistas, a diarréia é
entendida como eliminação de maior quantidade de água pelas fezes, ou a associação das fezes a muco,
sangue ou restos alimentares, junto ao bolo fecal, geralmente acompanhada de dor e distensão
abdominais. De acordo com os mecanismos fisiopatológicos a diarréia é classificada em osmótica,
secretória, exsudativa e motora (MISZPUTEN, 2007). A ausência de sangue, leucócitos e gordura nas
fezes dirige a hipótese correta para diarréia do tipo:
a) Osmótica apenas.
b) Osmótica ou secretora.
c) Secretora ou exsudativa.
d) Exsudativa ou motora.
24) A Síndrome do Intestino Irritável (SII), até há pouco tempo, era conhecida como Síndrome do Cólon
Irritável. Tais denominações identificam uma alteração funcional digestiva, diagnosticada em um
número considerável de doentes que procuram consultórios de gastroenterologistas e clínicos. Esta
disfunção, apesar de ter evolução totalmente benigna, pode levar a um prejuízo significativo da
qualidade de vida dos doentes. Apresenta curso crônico, com grandes variações em sua identidade e por
vezes, confunde-se com outros distúrbios funcionais do aparelho digestório, como dispepsias, RGE e
constipação; Atualmente, admite-se, que a disfunção esteja mais ligada, particularmente à:
a) Acetilcolina.
b) VIP – peptídeo intestinal vasoativo.
c) Serotonina.
d) i – NANC.
25) A acalasia é o distúrbio motor do esôfago caracterizado pelo relaxamento incompleto ou ausente do
esficter esofágico inferior (EEI) após a deglutição e pela perda de peristalse esofágica. A consequente
dificuldade de passagem do bolo alimentar provoca uma dilatação progressiva do esôfago, constituindo
os vários graus de megaesôfago. A etiologia pode ser desconhecida (primária ou idiopática) ou
secundária à:
a) Tuberculose.
b) Toxina botulínica.
c) Malária.
d) Doença de Chagas.
26) A resistência à insulina (RI) é definida como uma sensibilidade ou responsividade diminuída no que
se refere às ações metabólicas de insulina. Denomina-se “responsividade insulínica” o efeito biológico
máximo da insulina, ao passo que a concentração insulínica requerida para exercer metade da resposta
máxima define a “sensibilidade insulínica”. A RI constitui a base fisiopatológica da Síndrome Metabólica
e, por conseguinte, um fator determinante na gênese do diabetes tipo 2 e da doença aterosclerótica. Em
razão disso, a identificação laboratorial do estado de RI com precisão fundamental tanto em termos de
diagnóstico como para estudos epidemiológicos, seguimento terapêutico, medidas preventivas e até
avaliação de eficácia de novas intervenções terapêuticas. Atualmente, a avaliação laboratorial utilizada
na investigação da RI considerada padrão ouro é:
a) Índice de sensibilidade insulínica de Matsuda que é determinado por uma transformação logarítmica da
glicemia e da insulinemia em jejum.
b) Teste de supressão da insulina no qual após jejum noturno infunde-se somatostatina EV - 250µg/h para
suprimir secreção endógena de insulina e de glucagon.
c) Clamp euglicêmico hiperinsulinêmico no qual se mantém a glicemia estável, em condições de
hiperinsulinemia, por infusão concomitante de insulina e de glicose, ambas endovenosas.
d) Clamp euglicêmico hiperinsulinêmico no qual se mantém a glicemia estável, em condições de jejum, por
infusão concomitante de insulina SC e de glicose endovenosa.
27) No algoritmo de atendimento a paciente em hipercalcemia, é correto afirmar:
a) Quando PTH está diminuído, deve-se dosar PTH-rp e de acordo com valores laboratoriais, deve-se
encaminhar para cirurgia.

b) Orienta-se dieta quando o PTH está aumentado, bem como encaminha-se o doente para cirurgia.
c) Deve-se aumentar dose de 1,25 dihidroxicolecalciferol S/N e tratar hipercalemia, mas antes investigar
doenças granulomatosas.
d) No PTH diminuído, deve-se tratar com hidratação, independente dos níveis séricos de cálcio, e independente
da dosagem de PTH-rp, encaminhar para cirurgia se preencher indicações.
28) A Resistência à insulina (RI) está relacionada ao movimento de DM2, hipertensão arterial,
dislipidemia e síndrome metabólica. Os aumentos do volume do tecido adiposo e da gordura visceral
intra-abdominal contribuem como causas para a RI, sendo encontrada relação inversa destes fatores
com a supressão dos ácidos graxos livres (AGL) em mecanismo fisiopatológico importante para a
síndrome metabólica, bem como relação muito direta com a hipertensão. Dentre os vários estudos da
relação de RI e hipertensão, qual a afirmativa correta?
a) Elevação de atividade simpática, não uso de diurético e restrição salina extrema aumenta a RI.
b) Aumento da atividade simpática associada ao aumento de triglicérides, o uso de diuréticos e restrição salina
extrema comprovam a RI.
c) Elevação de restrição salina não extrema, uso de diurético e diminuição da atividade simpática diminui RI.
d) Elevação de uso de diurético sem restrição salina extrema, com aumento de triglicérides e diminuição da RI.
29) Diabetes e dislipidemia são controláveis e potencializam os riscos cardiovasculares do tabagismo e
obesidade, que são no mundo, as duas principais causas de morte e doença para as quais existe
prevenção. A cessação do tabagismo como o controle da obesidade trazem significativas reduções no
risco de adoecimento e morte e melhora na qualidade de vida. O Consenso Brasileiro de Síndrome
Metabólica aposta com grau de evidência 1ª como necessário o tratamento agressivo do tabagismo, por
elevar o risco cardiovascular. Há décadas que a relação entre o tabagismo e o risco cardiovascular está
bem estabelecida e é inequívoca. O cigarro aumenta o risco relativo de se desenvolver intolerância à
glicose e da incidência de Diabetes mellitus tipo 2(DM2). Obesidade abdominal, redução de lipoproteínas
de alta densidade, além de aumentar a chance de apresentar as complicações do DM. Fumantes tendem a
ter pressão arterial mais elevada do que não fumantes e quando associado à HAS – hipertensão arterial
sistêmica – multiplicam-se os riscos de ocorrências de eventos cardiocirculatórios. Encarar o tabagismo
como doença crônica retira o cunho moralista do comportamento e permite ações mais eficazes na
terapêutica. Os dois alicerdes do tratamento são: suporte psicológico e comportamental e suporte
farmacológico. Atualmente a FDA (Food and Drug Administration) tem emitido advertências para o uso
controlado de determinado suporte farmacológico em pessoas com humor depressivo ou ideal suicida. O
suporte farmacológico acima descrito é:
a) Bupropiona.
b) Rimonabanto.
c) Vareniclina.
d) Nortriptilina.
30) Os objetivos do tratamento da Doença Obstrutiva Crônica (DPOC) são: prevenir a progressão da
doença, diminuir sintomas, melhorar tolerância ao exercício, melhorar qualidade de vida, prevenir e
tratar complicações e exacerbações e reduzir mortalidade. Os broncodilatadores são medicações centrais
no tratamento de DPOC. Existem 3 classes: β-2 aonista, anticolinérgicos e metilxantinas. O corticóide
sistêmico é usado apenas nas exacerbações, reduz falha no tratamento, diminui tempo de internação,
melhora mais rapidamente os sintomas. A principal complicação é a hiperglicemia, com maior
necessidade do uso de medicamentos hipoglicemiantes, mas sem necessidade de suspender do tratamento.
O uso de corticóide inalatório, por sua vez, está indicado em DPOC nos estágios:
a) III, IV e V.
b) II e III.
c) III, anteriormente ao IV.
d) III e IV.
31) O coma pressupõe doente com olhos fechados, porém uma situação, contudo em que o doente está
absolutamente inconsciente e tem olhos abertos. Isso pode ocorrer em lesões pontinhas extensas que
levam a disfunção da FRAA – formação reticular ativadora ascendente – e também lesão dos núcleos do

nervo facial, levando a olhos abertos, ausência de mímica da face e de piscamento. Os olhos, portanto,
ficam abertos por uma incapacidade anatômica de fechá-los, aumentado a Escala de Glasgow falsamente.
A alteração das pupilas é forte indício de lesão estrutural. Fazem exceção algumas situações:
a) Intoxicação por atropina (pupila dilatada e com reflexo fotomotor): intoxicação por opiáceos (pupilas
intensamente mióticas com reflexo fotomotor positivo) e hipotermia (pode transcorrer pupila fixa).
b) Encefalopatia anóxica (pupilas mióticas e fixas), hipertermia (apenas com pupilas fixas) e intoxicação por
opiácios (pupilas midriáticas) com reflexo fotomotor presente.
c) Intoxicação barbitúrica severa (pupila fixa), hipotermia (sempre com pupila fixa) e intoxicação por opiáceo
(pupila midriática com reflexo motor negativo).
d) Encefalopatia anóxica (pupilas midriáticas e fixas), hipotermia (pode transcorrer com pupilas fixas) e
intoxicação barbitúrica severa (pupilas fixas).

32) Os nervos cranianos envolvidos na motricidade ocular são o III IV e V. A análise adequada da
motricidade ocular extrínseca (MOE) horizontal é fundamental em casos de alteração do estado de
consciência, pois, como sua integração se dá no mesmo sítio anatômico em que se localiza a formação
reticular ativadora ascendente, interferências da integridade desta estrutura podem ser feitas. Pode-se
mesmo propor diagnóstico diferencial da alteração de consciência com base nos achados de motricidade
ocular. Neste sentido, sabe-se que doentes com alteração do estado de consciência não colaborarão,
contudo, para a realização destes movimentos voluntários. Devem, então, ser utilizados movimentos
reflexos dos olhos. A análise da MOE é realizada corretamente, de acordo com as alternativas:
a) 4 etapas:
I – Observação dos movimentos oculares espontâneos.
II – Manobra de olhos de boneca.
III – Manobra óculo-vestibular (estímulo com água gelada em ambos ouvidos provoca desvio de olho para
cima).
IV – Reflexo córneo palpebral (fenômeno de Wernicke).
b) 5 etapas:
I - observação dos movimentos oculares espontâneos
II – manobra de olhos de boneca (exceto em situação de trauma cervical).
III – manobra óculo-vestibular (realizada após otoscopia).
IV – reflexo córneo-palpebral (análise via aferente e eferente).
V – observação das pálpebras.
c) 4 etapas:
I – Observação dos movimentos oculares espontâneo.
II – Manobra de olhos de boneca (movimentos bruscos da cabeça para lado direito e esquerdo).
III – Manobra óculo-vestibular (no coma, com vias intra tronco intactas, água gelada no conduto auditivo
provoca desvio dos olhos para o lado estimulado).
IV – Reflexo córneo palpebral e observação da pálpebra (fenômeno de Belly).
d) 5 etapas:
I - observação dos movimentos oculares espontâneos.
II – manobra de olhos de boneca – núcleo III e IV dos nervos cranianos conexos aos receptores proprioceptivos
cervicais e labirínticos permitem aos olhos movimentos em igual direção e velocidade.
III – manobra óculo-vestibular (estímulo com água gelada em ambos ouvidos provoca desvio de olho para cima
e água quente (44˚𝐶) em ambos ouvidos provoca desvio para baixo.
IV – reflexo córneo-palpebral: fenômeno de Belly.
V – observação das pálpebras: em geral fechadas.

33) O ECG abaixo caracteriza corretamente o diagnóstico de:

Fonte: Miniatlas colorido. In: MARTINS, H.S. et al. Emergências Clínicas: abordagem prática. 5ª ed.
ampl. rev. Barueri: Manole, 2010.
a) Tromboembolismo pulmonar.
b) Derrame pericárdico.
c) Taquicardia juncional.
d) DPOC com taquicardia atrial.
34) Paciente do sexo masculino, 35 anos, portador de Diabetes tipo 1, que não tem utilizado insulina, está
com aumento de cetoácidos e bicarbonato medido de 10mEq/L. Em horas, seu PCO2 será de:
a) 18 a 22 mmHg.
b) 19 a 23 mmHg.
c) 21 a 25 mmHg.
d) 22 a 26 mmHg.
35) O conceito de ânion-gap ou hiato iônico parte do princípio da neutralidade. Na acidose metabólica há
diminuição do bicarbonato se ocorrer aumento do cloro ou do ânion-gap. Em uma acidose metabólica, na
relação ânion-gap bicarbonato para se diagnosticar a ocorrência de mais de um distúrbio metabólico é
correto afirmar:
a) Valor entre 1-2: toda variação de bicarbonato é explicada pela variação do ânion-gap; tem-se acidose
metabólica com ânion-gap diminuído, isoladamente.
b) Valor > 2: a variação de bicarbonato é duas vezes menor do que a variação de ânion-gap, pode-se
diagnosticar presença associada de acidose metabólica com ânion-gap diminuído.
c) Valor < 1: a variação do bicarbonato é maior do que a variação do ânio-gap pode-se diagnosticar a presença
associada de acidose metabólica com ânion-gap normal e acidose metabólica com ânion-gap aumentado.
d) Valor < 1: a variação do bicarbonato é menor do que a variação do ânio-gap, pode-se diagnosticar a presença
associada de acidose metabólica com ânion-gap normal e alcalose metabólica associada e com ânion-gap
diminuído.
36) A acidose tubular renal (ATR) por definição é uma síndrome clínica caracterizada por
hipercloremia, acidose metabólica e prejuízo da acidificação urinária, desproporcional ao déficit de
filtração glomerular. Há 3 tipos clínicos distintos – assinale a alternativa correta, dos respectivos
diagnósticos diferenciais:
a)
% excretada da carga de
TIPO
Potássio sérico
Sd. Fanconi
bicarbonato filtrada
TIPO 1 (distal)
baixo
sim
>10%
TIPO 2 (proximal)
alto
sim
<15%
TIPO 3
baixo
não
<15

b)

TIPO

Potássio sérico

Sd. Fanconi

TIPO 1 (distal)
TIPO 2 (proximal)
TIPO 4 (mix)

baixo
alto
baixo

sim
sim
sim

% excretada da carga de
bicarbonato filtrada
>10%
<15%
<15%

c)
TIPO

Potássio sérico

Sd. Fanconi

TIPO 1 (proximal)
TIPO 2 (distal)
TIPO 3

baixo
alto
baixo

não
não
sim

TIPO

Potássio sérico

Sd. Fanconi

TIPO 1 (distal)
TIPO 2 (proximal)
TIPO 4

baixo
baixo
alto

não
sim
não

% excretada da carga de
bicarbonato filtrada
<10%
=15%
>10%

d)
% excretada da carga de
bicarbonato filtrada
<10%
>15%
<10%

37) Dados brasileiros obtidos pelo DATASUS mostram que 35% das mortes no Brasil se devem a causas
cardiovasculares, resultando em 300mil óbitos/ano. O suporte básico de vida pode ser realizado por indivíduos
leigos treinados. No entanto, as manobras de suporte avançado, na realidade brasileira caracteriza ato médico,
podendo ser realizados apenas por profissionais habilitados. Nas manobras de suporte básico ou avançado de vida
(BLS/ALS) é correto afirmar que:
a) Quanto mais precoce a desfibrilação, melhor os resultados, PCR atendida em <5min do evento busca-se ritmo
imediatamente e choque deve ser 360J do bifásico.
b) É importante buscar causas irreversíveis da atividade elétrica sem pulso apenas, o choque deve ser de 120~210J e
checar pulso a cada 1,5min.
c) Após choque, deve-se realizar 5 ciclos de RCP (ressuscitação cardiopulmonar) – 30 massagens e 2 ventialações/ciclo
antes de checar novamente o ritmo controle glicêmico rigoroso pós-PCR é recomendado, buscar causas reversíveis da
atividade elétrica sem pulso e da assistolia (6H e 5T).
d) Após choque, deve-se realizar 5 ciclos de RCP (ressuscitação cardiopulmonar) – 15 massagens e 1 ventilação/ciclo
depois de checar novamente o ritmo controle glicêmico rigoroso pós-PCR é recomendado, buscar causas reversíveis da
atividade elétrica sem pulso e da assistolia (6H e 5T), tratamento da atividade elétrica sem pulso deve ser realizado
através do choque de 360J bifásico.
38) A classificação de Vaughn-Williams refere-se à classe de antiarrítmicos baseada no mecanismo de ação e nas
propriedades eletrofisiológicas do coração. A escolha da droga antiarrítmica é levada em consideração também, o
potencial antiarrítmico. Ou seja, é necessário considerar os efeitos adversos. Assinale a alternativa correta quanto
ao grupo de antiarrítmico com os respectivos modos de administração:
a) Grupo I: bloqueadores de canal de sódio (Ia- Pricainamida: 25 a 35 mg/min, EV; Ib- Lidocaína bolus de 0,75 a
0,8mg/kg, EV; Ic – Ibutilide 1,5mg, EV em 10min).
b) Grupo II: β bloqueadores – Metoprolol: 5~10mg, EVSotalol: 1,0~2,0mg/kg,EV.
c) Grupo III: bloqueadores de canais de potássio – Amiodarona 150mg, EV.
d) Grupo IV: Bloqueadores de canais de cálcio – Diltiazem 0,5mg/kg, EV.

39) Arritmia cardíaca corresponde a todo ritmo que não é de origem sinusal. É arbitrariamente dividida em
taquiarritmias, quando a frequência cardíaca (FC) se encontra acima de 100batimentos por minutos (bpm), e
bradiarritmia, situação em que a FC se encontra abaixo de 60bpm. Em unidades de emergência ou unidade de
terapia intensiva, a imediata abordagem terapêutica das arritmias cardíacas acompanhados de instabilidade
hemodinâmica são iniciais para a sobrevida desses pacientes. O consenso do American College of
Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) recomenda opções e indicações de tratamento das
bradiarritmias em pacientes com infarto agudo do miocárdio com supranivelamento do seguimento ST.

Considerando BAV 2˚grau Mobitz II com IM anterior e IM não anterior, intaventricular normal, assinale a
CONDUTA e CLASSE DE INDICAÇÃO correta, de acordo com ACC/AHA:
Legenda:
BRD – bloqueio ramo direito.
MPTC – marca-passo tanscutâneo.
MPTV – marca-passo tanvenoso.
A – atropina: 0,6~1mg a cada 5 min.
OBS – observação clínica com monitoração eletrocardiográfica contínua.
BAV – bloqueio átrio ventricular.
IM – infarto miocárdio.
a)
IM anterior
Conduta
OBS
A
MPTC
MPTV

Classe de Indicação
II
III
II
IIb

IM não anterior
Conduta
Classe de Indicação
OBS
II
A
III
MPTC
II
MPTV
IIa

IM anterior
Conduta
OBS
A
MPTC
MPTV

Classe de Indicação
III
III
I
IIa

IM não anterior
Conduta
Classe de Indicação
OBS
III
A
III
MPTC
I
MPTV
IIa

IM anterior
Conduta
OBS
A
MPTC
MPTV

Classe de Indicação
II
III
I
IIb

IM não anterior
Conduta
Classe de Indicação
OBS
III
A
III
MPTC
I
MPTV
IIa

IM anterior
Conduta
OBS
A
MPTC
MPTV

Classe de Indicação
III
II
I
IIa

IM não anterior
Conduta
Classe de Indicação
OBS
III
A
III
MPTC
II
MPTV
IIb

b)

c)

d)

40) Assinale a alternativa correta que inclui os critérios de EXCLUSÃO para trombólise intravenosa:
a) Crise convulsiva no início do AVCI, pericardite pós IAM, punção liquorica recente (7dias), anticoagulação oral e
tempo de protrombina >15´ (RNI>17).
b) Menstruação, história prévia de hemorragia intracraniana, tempo de protrombina>15´(RNI>18), glicemia capilar menor
que 45mg/dL e maior que 350mg/dL e discretos sinais neurológicos isolados (ataxia).
c) Déficit neurológico de intensidade significativa, evolução menor que 4,5h antes do início da infusão do trombolítico,
uso de heparina nas últimas 36h, contagem de plaquetas <100.000/mm³ e melhora rápida dos siansis neurológicos.
d) Sangramento interno ativo, sem crise convulsiva no início do AVCI, persistência de PA Sistólica >180mmHg ou
pressão arterial diastólica >110mmHg, evolução menor do que 6h antes do início da infusão do trombolítico e tempo de
protrombina >15´(RNI > 1,9).

