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1) Em relação aos medicamentos usados na crise hipertensiva, é CORRETO afirmar: 

a) A hidralazina venosa é a escolha quando presente a síndrome coronária aguda. 
b) A nifedipina sublingual NÃO ocasiona riscos para doentes com cardiopatia isquêmica. 
c) A fentolamina é usada em pacientes com feocromocitoma. 
d) A nifedipina sublingual é o tratamento de escolha em emergências hipertensivas no pronto socorro. 
e) São efeitos do uso de diuréticos de alça a depleção de volume e a hipercalemia. 

 
2) A medida que expressa a gravidade ou prognóstico de uma determinada doença, normalmente expressa em 

porcentagem, aferida pela proporção entre a quantidade de óbitos por determinada causa no numerador sobre 
a quantidade de doentes pela mesma causa no denominador é chamada: 

a) Letalidade 
b) Mortalidade 
c) Mortalidade proporcional 
d) Risco Relativo 
e) Odds Ratio 

 
3) Paciente com 68 anos de idade, em tratamento para insuficiência cardíaca em hospital de referência. Chega ao 

pronto socorro dispneico, taquipneico e edemaciado. Os exames laboratoriais indicaram que o sódio sérico era 
124mEq/L. Nesse caso, a presença de hiponatremia: 

a) É um achado específico do caso, não sendo preditor da doença de base. 
b) Reflete o uso adequado de diuréticos. 
c) Deve ser revertida em 24 horas para estabilização do quadro. 
d) Deve ser revertida em 12 horas para estabilização do quadro. 
e) É um preditor de mau prognóstico da doença de base. 

 
4) São itens que compõem a classificação de Child-Pugh, EXCETO: 

a) Nível sérico de albumina 
b) Tempo de protrombina 
c) Presença de encefalopatia 
d) Nível sérico de alanina aminotransferease (ALT) 
e) Presença de ascite 

 
5) Paciente, sexo masculino, 35 anos de idade, sabidamente usuário de crack, chega ao hospital com queixa de dor 

precordial de início há cerca de 1 hora, com mal-estar geral. Agitado ao entrar no pronto socorro, PA 150 x 
90mmHg, FC 130bpm, sudoreico, temperatura axilar de 38,8ºC, ausculta pulmonar normal. Dentre as drogas 
que podem ser prescritas para o caso em questão, assinale a CONTRAINDICADA. 

a) Diazepam 
b) Nitrato 
c) Captopril 
d) Propranolol 
e) Dipirona 

 
6) Todas as alternativas abaixo trazem medidas iniciais recomendadas na abordagem de um paciente com suspeita 

de intoxicação exógena aguda, EXCETO: 

a) Aferição dos sinais vitais: pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória e temperatura axilar. 
b) Obtenção de história médica detalhada do caso. 
c) Oximetria de pulso para estimar a saturação da hemoglobina. 
d) Avaliação das pupilas: tamanho, simetria e reflexos. 
e) Determinação do nível de consciência. 

 
7) Dentre as drogas hipnóticas, usadas na sequência rápida de intubação, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Suxametônio 
b) Cetamina 
c) Propofol 
d) Etomidato 
e) Midazolan 
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8) A anafilaxia normalmente tem início e evolução rápidos. Um paciente com 25 anos de idade que após 30 minutos 
a partir da exposição, apresenta quadro em que haja acometimento de edema de lábios, língua e úvula, sensação 
de sufocamento e estridor. Sobre essa emergência assinale a alternativa CORRETA. 

a) O tratamento inicial é feito com metilprednisolona 1mg/Kg endovenoso e, caso não haja resposta, epinefrina 
subcutânea. 

b) O tratamento inicial é feito com metilprednisolona 1mg/Kg endovenoso e, caso não haja resposta, epinefrina 
intramuscular. 

c) O tratamento inicial é feito com epinefrina intramuscular. 
d) O tratamento inicial é feito com beta-2 agonista sob nebulização e, caso não haja resposta, metilprednisolona 

1mg/Kg endovenoso. 
e) O tratamento inicial é feito com metilprednisolona 1mg/Kg endovenoso associado a anti-histamínico via oral. 

 
9) O contraste iodado é uma das causas conhecidas de injúria renal aguda. Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Avaliar a indicação do procedimento e o risco-benefício é sempre necessário a fim de se evitar injúria renal 
induzida por contraste. 

b) Instabilidade hemodinâmica é fator de risco para injúria renal induzida por contraste. 
c) Pacientes idosos têm maior risco para injúria renal induzida por contraste. 
d) Pacientes desidratados têm maior risco para injúria renal induzida por contraste. 
e) A hipervolemia é sempre indicada precedendo o exame contrastado a fim de se evitar injúria renal induzida 

por contraste. 
 
10) Reportagem publicada no site (http://g1.globo.com/) no dia 18/07/2017. “Um vereador do município de Juru, no 

Sertão paraibano, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira, após ser picado por uma cobra cascavel e matar o 
réptil (...) O vereador explicou que costuma ir diariamente a uma propriedade que possui a 5 quilômetros de Juru. Na 
quinta-feira, ele foi ao local sem bota para colher palma. Foi quando o animal deu o bote. Segundo o vereador, a 
cascavel tinha cerca de um metro de comprimento. Após revidar a picada, o político pegou o animal morto e foi direto 
para o hospital da região. Segundo ele, a equipe do local só acreditou que ele tinha sido picado por uma cascavel 
quando visualizou de fato o animal morto. Depois disso, ele foi transferido para um hospital de Campina Grande, onde 
ficou internado até esta segunda-feira e chegou a tomar 15 soros”. 

 Pergunta: A necessidade do tratamento com soro antiofídico precocemente se deve às complicações precoces e 
tardias. Assinale o item em que os sinais e sintomas precoces e as complicações tardias estão SEQUENCIALMENTE 
CORRETAS em se tratando do acidente ofídico em questão. 

a) Dor intensa e edema - choque circulatório 
b) Fácies miastênica - insuficiência renal aguda 
c) Epistaxe - necrose local 
d) Dor intensa e edema - bradicardia 
e) Hemorragia digestiva - necrose local 

 
11) Paciente com 69 anos de idade, história de hipertensão arterial crônica em tratamento irregular, tabagista e com 

história de ortopneia progressiva, admitido na emergência do hospital com piora ventilatória, dispneia em 
repouso, sensação de afogamento e agitação. Ao exame físico, identificada uma pressão arterial de 220 x 
170mmHg e creptos difusos em todos os campos pulmonares à ausculta. Diante desse quadro, qual o diagnóstico 
MAIS PROVÁVEL e a abordagem terapêutica adequada? 

a) Edema pulmonar agudo - diuréticos, manejo da pressão arterial com droga titulável, suporte ventilatório não 
invasivo. 

b) DPOC descompensada - nebulização seriada com beta-agonistas e ipratrópio, corticoide injetável, suporte 
ventilatório não invasivo. 

c) Crise asmática aguda - nebulização seriada com beta-agonista e ipratrópio, corticoide injetável, intubação e 
suporte ventilatório invasivo. 

d) Insuficiência cardíaca congestiva agudizada - diurético, dobutamina, suporte ventilatório não invasivo. 
e) Tromboembolismo pulmonar - heparinização plena e suporte ventilatório não invasivo, controle pressórico 

agressivo. 
 
12) Dos antibióticos listados abaixo, qual alternativa é considerada ADEQUADA para o tratamento de pneumonia 

comunitária grave (CURB 65 3-4). 

a) Cefazolina e amicacina 
b) Ceftriaxona e claritromicina 
c) Levofloxacina e rifampicina 
d) Ciprofloxacina e azitromicina 
e) Meropenem e vancomicina 
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13) O distúrbio acidobásico mais comum associado aos quadros de choque em pacientes admitidos em terapia 
intensiva é a acidose láctica. Esse distúrbio acontece PREDOMINANTEMENTE em razão de: 

a) Incapacidade do fígado de metabolizar o lactato sérico em função da má perfusão hepática em estados de 
gravidade. 

b) Uso de noradrenalina em alta dose, o que acarreta um efeito shunt na circulação periférica e leva à 
manutenção da anaerobiose. 

c) Má distribuição de fluidos, com derrames cavitários e sequestro de líquidos no terceiro espaço, 
impossibilitando o clareamento do lactato sérico. 

d) Condições de má perfusão tecidual, com hipoxemia, que leva à intensificação da anaerobiose tissular. 
e) Hipoxemia refratária com disfunção de troca gasosa pulmonar grave, levando ao metabolismo anaeróbio. 

 
14) A doença cerebrovascular isquêmica é uma importante causa de admissão em unidades de terapia intensiva. 

Sobre as condutas iniciais no cuidado com o AVC isquêmico, avalie as afirmações abaixo e selecione a alternativa 
CORRETA. 

a) É imperiosa a realização de tomografia computadorizada sem contraste do encéfalo na primeira hora após a 
admissão no pronto-socorro, tentando manter a janela terapêutica aberta para realização da trombólise, 
única medida que de fato modifica prognóstico nos casos de AVCI. 

b) Mesmo nos pacientes com escores baixos na escala do NIH e melhora dos sintomas após a primeira hora de 
observação, tem indicação de trombólise venosa, caso não exista contraindicações formais ao uso do r-TPa. 

c) O manejo agressivo da pressão arterial é mandatório no AVC isquêmico, e a meta é a normalização dos níveis 
tensionais, para minimizar o risco de sangramentos ou de piora da zona isquêmica. 

d) O eletroencefalograma está indicado em todos os pacientes com déficits neurológicos focais, para 
diferenciação dos estados complexos da doença cérebro vascular, sendo surpreendente o número de 
pacientes com status identificados após a adoção do método 

e) A ressonância magnética com difusão é o único método que de fato permite o reconhecimento precoce do 
AVCI, sendo indicada em todos os casos e, se não for disponível, torna a transferência do paciente para centro 
adequado fundamental. 

 
15) Com relação aos quadros de descompensação glicêmica, assinale a alternativa CORRETA. 

a) O estado hiperosmolar deve ser tratado com pequenas doses de insulina subcutânea, mesmo na vigência de 
glicemias muito elevadas, em virtude do alto risco de hipoglicemias. 

b) A cetoacidose diabética é causada por uma incapacidade intrínseca de metabolizar glicose, não havendo 
necessidade, portanto, de grandes quantidades de insulina no tratamento inicial. 

c) O estado hiperosmolar não cetônico é caracterizado por polúria, glicemias muito elevadas, alterações da 
osmolaridade plasmática e desidratação extrema. 

d) Na cetoacidose o potássio sérico tende a ser muito alto durante toda a fase aguda, e o tratamento agressivo 
da hipercalemia com solução polarizante e bicarbonato, além de resinas de troca, é fundamental. 

e) O uso de bicarbonato para controle da acidose é mandatório nos casos de cetoacidose e sua infusão deve ser 
feita o mais breve possível. 

 
16) Nos pacientes cirúrgicos internos, após grandes cirurgias, o metabolismo tende a adotar padrões 

hipercatabólicos consumptivos, com alterações da permeabilidade capilar semelhante aos estados 
inflamatórios agudos. Assim sendo, que raciocínio se aplica ADEQUADAMENTE ao aporte de fluidos no pós-
operatório imediato? 

a) O jejum pré-operatório é um fator de suma importância, com risco elevado de hipoglicemia, e o uso de 
soluções glicosadas se torna fundamental para evitar estes eventos adversos, que podem ter graves 
consequências para o paciente. 

b) Soluções balanceadas como o Plasmalyte® surgiram como a resposta para o problema da acidose 
hiperclorêmica grave, que está invariavelmente associada com falência renal, e devem ser adotadas de rotina 
sempre que a instituição puder disponibilizar. 

c) O uso de coloides, notadamente dos amidos de milho, produtos considerados seguros e custo efetivos, tem 
sido alargado nos últimos anos, configurando uma importante tendência para a clínica cirúrgica em 
pacientes graves. 

d) O plasma fresco congelado é indicado como expansor plasmático nestes pacientes por ser hiperosmótico e, 
ao mesmo tempo, repor fatores de coagulação. 

e) Devido aos distúrbios de permeabilidade e aos padrões catabólicos, a acidose é comum, e devem ser repostos 
volumes adequados de cristalóides, com atenção para os marcadores de perfusão tecidual, evitando-se 
soluções hipotônicas. 
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17) Paciente com 76 anos de idade, interno na unidade de terapia intensiva há mais de 60 dias, evoluiu com novo 
surto infeccioso, caracterizado por piora ventilatória, hipersecreção pulmonar, piora de perfusão e febre. Foi 
submetido à traqueostomia há 45 dias, mas jamais conseguiu um desmame ventilatório efetivo. Dentro desse 
cenário, que esquema de antibióticos parece MAIS ADEQUADO para o início da terapia empírica? 

a) Ceftriaxona e vancomicina. 
b) Levofloxacina e linezolida. 
c) Meropenem e caspofungina. 
d) Meropenem e polimixina B em doses plenas. 
e) Meropenem, teicoplamina e fluconazol. 

 
18) Os resultados de culturas da secreção traqueal do paciente acima citado saíram em 72 horas, revelando um 

Acinetobcter baumannii resistente a piperacilina-tazobactan, e com sensibilidade intermediária aos 
carbapenêmicos, associado a uma Candida albicans. Como proceder em seguida? 

a) Associar anfotericina B ao esquema, visto ser a cândida o patógeno culpado. 
b) Dobrar a dose do carbapenêmicos e manter o uso da polimixina B. 
c) Suspender a polimixina B. 
d) Suspender o carbapenêmico. 
e) Associar amicacina. 

 
19) Paciente vítima de politraumatismos em via pública é interno na UTI em estado grave, porém estável do ponto 

de vista hemodinâmico e ventilatório. Ele tem 35 anos de idade, estava em motocicleta, usando capacete, e foi 
projetado a distância, com tomografias que mostraram explosão de baço e hemoperitônio, além de diversas 
escoriações graves em dorso e flanco esquerdo, com contaminação com sujidade. Seu atendimento inicial foi 
feito de forma adequada, sendo submetido à laparotomia exploradora e esplenectomia. Quanto ao seguimento 
de sua terapia na UTI, considere as afirmações abaixo e identifique a alternativa CORRETA. 

a) A vacinação para germes encapsulados é essencial e deve ser feita em não mais que 24 horas. 
b) Antibióticos devem incluir vancomicina, pelo alto risco de estafilococos com infecções graves. 
c) O manejo da dor é fundamental, e os opioides são absolutamente contraindicados em função do risco de 

rebaixamento de consciência. 
d) A profilaxia para o tétano é essencial, com vacina antitetânica e SAT ou imunoglobulina. 
e) Deve transfundir-se o paciente até obter uma hemoglobina de 10g/dL, não havendo necessidade de repor 

outros hemoderivados. 
 
20) Paciente puérpera, 23 anos de idade, gesta III para III, todos partos naturais, evoluiu na 26ª semana de gestação 

com pressão arterial de 140 x 85mmHg, e edema de membros inferiores. Foi alertada pelo seu obstetra do pré-
natal para que procurasse unidade de apoio ao alto risco obstétrico, mas acabou retornando para seu município 
de residência no sul do estado por questões sociais. Retornou apenas ao final da 34ª semana, apresentando 
tontura, mal-estar e fenômenos visuais que identificava como “vista escurecida”. Finalmente procurou a 
maternidade em trabalho de parto. Sua pressão arterial era de 220x150 mmHg. Durante o exame, apresentou 
crise convulsiva. Foi submetida à cesariana de urgência e encaminhada para a UTI. Sobre esse quadro, analise 
as afirmativas abaixo e identifique a alternativa CORRETA. 

a) Trata-se de eclâmpsia, o tratamento é feito com estabilização e controle das convulsões com sulfato de 
magnésico, manejo da hipertensão com redução gradual com hidralazina e interrupção da gestação no 
melhor momento. 

b) Uma vez interrompida a gestação, não há mais risco de complicações para esta paciente, podendo ser 
encaminhada para o lar após 24 horas de observação em enfermaria. 

c) Uma possível complicação é a síndrome HELLP, composta de hipertensão, estupor, letargia, labilidade 
glicêmica e paralisia. 

d) A interrupção da gestação, após a crise convulsiva, é imperiosa, sendo feita antes de mais nada, para evitar o 
descolamento prematuro de placenta e o risco de lesão hipóxica fetal. 

e) O controle pressórico destas pacientes deve ser feito com inibidores de ECA e betabloqueadores, estando 
formalmente contraindicados os bloqueadores de canal de cálcio. 

 
21) Qual das respostas abaixo NÃO é uma contraindicação absoluta à terapia fibrinolítica no infarto agudo do 

miocárdio com supra do seguimento ST? 

a) AVE há menos de 3 meses 
b) Hemorragia intracraniana prévia 
c) Gestação 
d) Neoplasia maligna intracraniana 
e) Suspeita de dissecção de aorta 
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22) Assinale a alternativa que NÃO apresenta sinais e sintomas sugestivos de hipertensão secundária. 

a) Hipertensão de início após os 50 anos de idade. 
b) Hipopotassemia com uso de diuréticos tiazídicos. 
c) Albuminúria de 400mg/g de creatinina em amostra isolada. 
d) Assimetria de pulsos. 
e) Dispneia, hepatomegalia, ingurgitamento jugular e edema de membros inferiores. 

 
23) Em relação à cardioversão nos pacientes com fibrilação atrial (FA), é CORRETO afirmar que: 

a) Diminui os índices de mortalidade comparada à estratégia de controle de frequência. 
b) Entre os antiarrítmicos disponíveis no Brasil, apenas a amiodarona poderá ser utilizada nos portadores de 

insuficiência cardíaca. 
c) A propafenona pode ser usada independentemente da fração de ejeção ventricular. 
d) A anticoagulação, quando indicada, deverá ser feita com Warfarina, pois os novos anticoagulantes ainda não 

foram aprovados para este procedimento. 
e) Está contraindicada quando a duração da FA é superior a 7 dias. 

 
24) Com relação à dissecção aguda de aorta, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) É uma emergência médica que apresenta alta taxa de mortalidade (1 a 2% por hora nas primeiras 24 a 48 
horas); com predominância pelo sexo masculino. 

b) O fator de risco mais associado a sua apresentação é a hipertensão arterial sistêmica. 
c) Não existe nenhum biomarcador específico, no entanto o dímero-D cursa com elevação significativa e, 

quando associado a valores de pressão arterial sistólica superiores ou iguais a 180mmHg, apresenta 
especificidade elevada. 

d) O nitroprussiato de sódio deve ser usado para controle da pressão arterial sistólica para 100 ou 120mmHg 
devendo seu uso ser seguido de betabloqueadores para controle da frequência cardíaca. 

e) Pacientes com dissecção tipo B têm menor risco de morte e podem receber tratamento clínico. 
 
25) Com relação à qualidade da Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), julgue as assertivas e assinale a alternativa 

CORRETA. 

I. Na capnografia quantitativa se PETCO2 < 10mmHg, deve melhorar-se a qualidade da reanimação. 
II. Se a pressão intra-arterial na fase de relaxamento (diastólica) estiver < 20mmHg, a qualidade da 

ressuscitação está adequada. 
III. Deve-se comprimir o tórax no mínimo 5cm de profundidade, sendo o retorno completo do tórax não 

necessário em alguns casos. 

a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) Somente a afirmativa III está correta. 
d) As afirmativas II e III estão corretas. 
e) As afirmativas I, II e III estão corretas. 

 
26) Paciente, sexo masculino, 35 anos de idade, trabalhador rural, é admitido na Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) com dor abdominal difusa, diarreia e vômitos há 2 horas. Exame físico: sudorese, sialorreia, pupilas 
mióticas e frequência cardíaca de 42bpm. A PROVÁVEL ETIOLOGIA E A MEDICAÇÃO ADEQUADA SÃO: 

a) Inseticida organoclorado – praladoxina 
b) Inseticida organoclorado - nitrito de sódio 
c) Inseticida organofosforado - nitrito de sódio 
d) Herbicida paraquat - atropina 
e) Inseticida organofosforado – atropina 

 
27) Marque a alternativa CORRETA no que se refere ao manejo de pacientes com traumatismo cranioencefálico 

grave e hipertensão intracraniana. 

a) Hiperventilação diminui a pressão intracraniana, mas não está indicada rotineiramente, pois pode causar 
vasodilatação e edema cerebral. 

b) Tromboprofilaxia química não deve ser utilizada nas primeiras 72 horas. 
c) Agitação, dor e cabeceira baixa elevam a pressão intracraniana. 
d) Na fase de expansão volêmica, pode usar-se albumina para melhor reter o líquido no vaso. 
e) A craniotomia descompressiva está indicada em casos refratários às medidas conservadoras por 48 horas. 
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28) Gestante de 32 semanas dá entrada na UPA próxima a sua residência com cefaleia, dor epigástrica e alteração 
visual (escotomas), pressão artéria de 160 x 90mmHg. O plantonista deu o diagnóstico de pré-eclâmpsia grave. 
Iniciado tratamento da pressão arterial seguido de sulfato de magnésio. Qual medicação está 
CONTRAINDICADA no tratamento da hipertensão arterial, nesse caso? 

a) Hidralazina 
b) Alfametildopa 
c) Enalapril 
d) Anlodipina 
e) Verapamil 

 
29) No contexto da síndrome coronariana aguda instável sem supra do seguimento ST, assinale a alternativa 

CORRETA sobre o uso das heparinas. 

a) A dose da enoxaparina em idosos é 0,75mg/Kg de 12/12h. 
b) A enoxaparina apresenta menor risco de sangramento quando em doses habituais em idosos. 
c) A heparina não-fracionada dispensa controle de parâmetros de anticoagulação e é menos associada à 

trombocitopenia. 
d) A dose recomendada da enoxaparina em idosos é de 1mg/Kg de 12/2h. 
e) A dose da enoxaparina em idosos com índice de estimação de creatinina < 30ml/min é de 0,75mg/Kg de 

12/12h. 
 
30) A prevalência dos fatores de risco cardiovasculares apresenta progressiva elevação nas últimas décadas. Qual 

o ÚNICO fator de risco que apresentou tendência de queda em sua prevalência nos últimos anos? 

a) Hipertensão arterial 
b) Tabagismo 
c) Diabetes 
d) Dislipidemia 
e) Obesidade 

 
31) Paciente, sexo feminino, 78 anos de idade com síndrome da angústia respiratória aguda (SARA) que foi 

internada na UTI e colocada em ventilação mecânica (VM,) há dois dias está sendo avaliada por desorientação. 
Antes da hospitalização, ela vivia sozinha e era independente. A paciente recebeu lorazepam nas últimas 48 
horas por episódios de agitação. A enfermeira informou que a paciente ficou recentemente desorientada e não 
está interagindo de forma clara com os familiares como costumava fazer. A paciente apresentou oscilação no 
estado mental nas últimas 48 horas. O exame físico revelou taquicardia sinusal de 110bpm, sem outras 
alterações. Ela está desperta, porém não segue as orientações. O exame neurológico não mostrou anormalidades 
focais com função adequada dos pares cranianos. Qual, entre as seguintes alternativas, é a causa MAIS 
PROVÁVEL dos sintomas atuais da paciente? 

a) Acidente cerebrovascular 
b) Demência 
c) Psicose paranoica 
d) Ataque isquêmico transitório (AIT) 
e) Delirium 

 
32) O MEDICAMENTO DE ESCOLHA para tratamento da síndrome acima descrita seria: 

a) Fenitoina 
b) Diazepam 
c) Morfina 
d) Haloperidol 
e) Fenobarbital 

 
33) No estado de mal epiléptico, qual das medidas abaixo seria a PRIORIDADE INICIAL? 

a) Diazepam 
b) Eletroencefalograma 
c) Garantir vias aéreas pérvias 
d) Retornar às medicações uso contínuo 
e) Consultar neurologista 
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34) Após examinar seu paciente e levantar a possibilidade de delirium, qual o método MAIS CONFIÁVEL para 
confirmar essa hipótese? 

a) Eletroencefalograma. 
b) Tomografia computadorizada de crânio. 
c) Confusion assessment method (CAM). 
d) Ressonância magnética de crânio. 
e) PeT-scan.  

 
35) No atendimento inicial de um paciente com suspeita de estado de mal epiléptico, qual das drogas abaixo NÃO 

estaria indicada? 

a) Clorpromazina. 
b) Diazepam. 
c) Glicose hipertônica. 
d) Tiamina. 
e) Fenobarbital. 

 
36) Após o atendimento inicial a um paciente etilista, que apresentava abalos musculares, liberação esfincteriana, 

perda do nível de consciência, após receber diazepam para tratamento das convulsões, tiamina e glicose, o 
mesmo evoluiu com hipertensão arterial, tremores, piloereção, pupilas midriáticas, não respondendo às 
solicitações verbais. Qual das hipóteses abaixo é a MAIS PROVÁVEL etiologia dessa situação? 

a) Estado de mal epiléptico 
b) Ataque isquêmico transitório 
c) Síndrome do homem enclausurado (Locked-in) 
d) Acidente vascular hemorrágico 
e) Delirium tremens 

 
Enunciado para as questões 37 e 38. 

Paciente com 28 anos de idade, puerpério há 48h, dá entrada na emergência do hospital queixando-se de 
dispneia súbita que se iniciou hoje. Ela relata que estava de pé na cozinha, fazendo almoço, quando subitamente 
sentiu falta de ar, percebeu o coração disparar, ficou com a cabeça leve e pensou que fosse desmaiar. Nega dor 
torácica ou febre. Em relação a problemas de saúde anteriores, informa que teve cálculos vesicais, tendo sido 
submetida à colecistectomia há 2 anos, sem complicações. Não toma medicamentos regularmente, somente 
paracetamol se tiver dor e sulfato ferroso, conforme a orientação do obstetra. Durante o exame físico, está 
taquipneica, com frequência respiratória de 28ipm, saturação de oxigênio de 84% em ar ambiente, e frequência 
cardíaca de 124bpm com pressão arterial de 118 x 89mmHg. Ela está desconfortável, sudorética e assustada. A 
mucosa oral está levemente cianótica, a pressão venosa jugular está alta e os pulmões estão limpos. O coração 
está taquicárdico, mas sinusal, com hiperfonese de segunda bulha no foco pulmonar, sem galope e sem sopros. 
O exame abdominal é normal, com o local da incisão sem sinais de infecção (cesariana). A perna direita está 
moderadamente edemaciada desde o meio da coxa até o pé, e a coxa e a panturrilha estão moderadamente 
dolorosas à palpação. Os exames laboratoriais, incluindo enzimas cardíacas, são normais. O eletrocardiograma 
(ECG) mostra somente taquicardia sinusal, e a radiografia de tórax é normal.  

 
37) Qual a MAIS PROVÁVEL hipótese diagnóstica do caso descrito acima? 

a) Infarto agudo do miocárdio 
b) Pneumonia 
c) Ansiedade 
d) Tromboembolismo pulmonar 
e) Sepse foco a esclarecer 

 
38) Qual a PRINCIPAL causa de morte do evento descrito acima? 

a) Hipoxemia 
b) Insuficiência cardíaca direita 
c) Arritmias cardíacas 
d) Acidose respiratória 
e) Pneumonia 

39) Na hemorragia alveolar independente da etiologia, é recomendável que se faça inicialmente: 
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a) Broncospia. 
b) Biópsia pulmonar. 
c) Intubação orotraqueal imediata. 
d) Estabilização hemodinâmica. 
e) Iniciar ventilação mecânica não invasiva. 

 
40) São recomendações de internação hospitalar e tratamento de gestantes suspeitas de pneumonia viral por H1N1 

que evoluam com os seguintes sinais e sintomas, EXCETO: 

a) Temperatura axilar menor que 36°C 
b) Plaquetas menor que 100.000/mm3 
c) Frequência respiratória maior que 30ipm 
d) Relação PaO2/FiO2 menor que 250 
e) Leucócitos maiores que 10.000/mm3 

 
41) Assinale a alternativa CORRETA quanto à realização de traqueostomia. 

a) Existe uma falsa ideia de que a traqueostomia irá facilitar o desmame da ventilação mecânica. 
b) Deve ser realizada no 15º dia de intubação orotraqueal, mesmo no paciente crítico crônico. 
c) É contraindicada, não deve ser realizada, pois a mortalidade do doente crônico é alta. 
d) Recomenda-se a utilização e cânulas de traqueostomias de calibres mais finos, pois reduzem a pressão na 

via aérea e o risco de obstrução por secreção. 
e) Só deve ser realizada quando a hemoglobina do paciente estiver em 10mg/dL. 

 
42) Sobre a nutrição/alimentação em pacientes de cuidados paliativos, é CORRETO afirmar: 

a) Pacientes em estágio terminal avançado nunca devem receber terapia nutricional. 
b) A indicação de terapia nutricional deve ser realizada com base em discussões com a equipe multidisciplinar 

levando em consideração critérios clínicos, estágio da doença e desejo do paciente e/ou de seus familiares. 
c) O status performance e a expectativa de vida não é levado em consideração para a escolha da terapia 

nutricional; 
d) Em doenças terminais avançadas, mesmo que tolerada a via oral, deve-se iniciar terapia enteral para 

melhorar a sobrevida. 
e) O paciente terminal sente muita fome e sede, por isso devemos iniciar uma via de alimentação. 

 
43) Sobre o manejo da dor na UTI, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Os adjuvantes da dor só devem ser usados no momento da dor aguda para não rebaixar o paciente. 
b) Morfina não deve ser usada de rotina pelo risco de parada cardiorrespiratória e alto poder de dependência 

que a droga causa. 
c) As escalas de dor não podem ser usadas em pacientes intubados em ventilação mecânica pela dificuldade de 

verbalização da dor. 
d) Os pacientes sedados e/ou com limitações neurológicas de comunicação requerem menos atenção ao 

tratamento da dor. 
e) Os sinais indiretos de dor são taquicardia, taquipneia, gemência, agitação e delirium. 

 
44) Dentre os fatores predisponentes de delirium na unidade de terapia intensiva, PODEMOS CITAR: 

a) Idade maior que 50 anos de idade, uso de bloqueadores de bomba de próton, televisão ligada e a presença 
de familiares dentro da UTI. 

b) Idade maior que 65 anos de idade, sexo masculino, tempo prolongado de UTI, uso de benzodiazepínicos, dor 
e desnutrição. 

c) Sexo feminino, sedação por tempo prolongado, ruído na UTI e conversar com o paciente. 
d) Paciente de 32 anos de idade, usuário de drogas, cirurgia de pequeno porte e dormir pouco. 
e) Ventilação mecânica, ambiente sem janelas, TV ligada e patologia aguda grave. 

 
45) Sobre o protocolo de Morte Encefálica (ME), é CORRETO afirmar: 

a) Se o paciente apresentar hipotensão durante o teste de apneia, o exame é considerado negativo e o paciente 
não tem ME. 

b) É declarado o óbito assim que o paciente entra em assistolia. 
c) O coma barbitúrico deve ser descartado. 
d) A presença de hipertermia é uma contraindicação para a abertura do protocolo. 
e) Se a família não aceitar a doação, devemos desligar droga vasoativa, antibióticos e manter a ventilação 

mecânica, pois podemos incorrer em eutanásia, o que é crime. 
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46) Com relação à hemorragia subaracnóidea, é CORRETO afirmar: 

a) Dentre as complicações mais temidas, está o vasoespasmo, que piora o prognóstico e aumenta mortalidade; 
tendo o seu pico no 7º dia pós sangramento, podendo ocorrer até o 30º dia. 

b) Ocorre somente em casos de rupturas de aneurismas. 
c) Após a clipagem ou embolização do aneurisma, não ocorre mais vasoespasmo, por isso a necessidade de 

rápida intervenção. 
d) A classificação de Fisher nos dá a classificação clínica do paciente com relação à gravidade. 
e) Devemos manter o corticoide na prescrição até 30º dia pós clipagem do aneurisma. 

 
47) A tríade clássica da hemorragia subaracnoidea SE CARACTERIZA por: 

a) Cefaleia, febre e diplopia 
b) Cefaleia frontal, sonolência e epigastralgia 
c) Cefaleia, visão turva e agitação psicomotora 
d) Cefaleia, vômitos e rigidez de nuca 
e) Cefaleia na nuca, tremores e vômitos 

 
48) Sobre os Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC), é INCORRETO afirmar que. 

a) O exame inicial de escolha deve ser a tomografia computadorizada de crânio, por ser mais disponível, segura 
e de baixo custo. 

b) O uso de trombolítico, no AVC isquêmico de um modo geral, excluindo-se as contraindicações, deve ser feito 
em até 3 horas após o ictus. 

c) Somente pelos sintomas e sinais clínicos na emergência dá para fazer o diagnóstico de sua etiologia, se AVC 
hemorrágico ou AVC isquêmico. 

d) O AVC isquêmico é uma emergência médica. 
e) A hemorragia intraparenquimatosa hipertensiva responde por 70-90% de todas as hemorragias 

intraparenquimatosas (AVCH). 
 
49) A respeito do transporte intra-hospitalar de pacientes de UTI, é CORRETO afirmar: 

a) Pacientes de baixo risco, em ar ambiente, sem drogas vasoativas, não precisam de monitorização durante o 
transporte. 

b) O paciente deve ser avaliado antes de sua saída pelo médico intensivista, na tentativa de se corrigir possíveis 
distúrbios e reconhecer riscos específicos avaliando-se em conta sempre o risco-benefício do transporte. 

c) Deve-se reduzir ao máximo o número de medicações para o transporte, inclusive, se as drogas vasoativas 
estiverem em dose muito baixa, devem ser desligadas, afinal não há risco de o doente instabilizar com baixas 
doses suspensas. 

d) Não é necessário checar o setor de destino imediatamente antes do transporte, afinal o exame já está com 
horário previamente marcado. 

e) Se o paciente já estiver intubado em ventilação mecânica, não é necessário levar material de intubação 
adicional no transporte. 

 
50) Sobre a prevenção de infecções nosocomiais, é INADEQUADO afirmar: 

a) Cerca de 25% das infecções dos pacientes da UTI são adquiridas no próprio hospital, sendo que metade 
destas é contraída na própria UTI. 

b) Os principais fatores de risco para desenvolver infecções nosocomiais são: imunossupressão; uso de 
dispositivos invasivos; uso de antibioticoterapia de largo espectro e transmissão cruzada de micro-
organismos resistentes. 

c) A prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) consiste em pacote de medidas que 
podem reduzir significantemente a sua incidência. 

d) São indicadores de qualidade em infecções nosocomiais: taxa de pneumonia associada à ventilação mecânica, 
taxa de bacteremia associada a cateteres venosos e arteriais, taxa de infecção urinária associada a um cateter 
vesical e taxa de mortalidade hospitalar.  

e) Que a implantação de checklist e rotinas de prevenção de infecções não fazem diferença no desfecho final do 
paciente e, mesmo tendo à disposição na UTI, não deve ser participada à equipe multidisciplinar, porque a 
palavra final é sempre do médico intensivista. 

 


