
2ª. PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MEDICINA INTENSIVA

21. Qual dos exames complementares ao diagnóstico é considerado padrão diagnóstico 
de tromboembolismo pulmonar:

a) Telerradiografia de tórax.
b) Cintilografia pulmonar de ventilação e perfusão.
c) Ecocardiograma transtorácico.
d) Arteriografia pulmonar.

22.  Constituem sinais  e  sintomas  mais  frequentemente  encontrados  na  síndrome da 
embolia gordurosa: 

a) Taquicardia, febre e manifestações neurológicas.
b) Petéquias, alterações respiratórias e anemia.
c) Alterações respiratórias, icterícia e trombocitopenia.
d) Petéquias, alterações respiratórias e manifestações neurológicas.

23. Formam a tríade clássica da fase sintomática da estenose aórtica

a) Síncope, dispnéia e febre.
b) Dispnéia, cardiomegalia e angina.
c) Síncope, angina e insuficiência cardíaca congestiva.
d) Angina, estalido protossistólico e síncope.

24. É correto afirmar sobre o uso do propofol: 

a) A manipulação do medicamento não requer estrita assepsia.
b) A hiperlipidemia não é um efeito adverso do uso do propofol.
c) propofol tem efeitos indesejáveis sobre as funções renais e hepáticas.
d) Os efeitos hemodinâmicos do propofol são mais pronunciados em pacientes em 

ventilação artificial ou hipovolêmicos.

25. Qual dos cálculos abaixo expressa o valor da pressão de perfusão cerebral(PPC):

a) Pressão arterial média – pressão intracraniana.
b) Pressão arterial sistólica – pressão venosa central.
c) Pressão arterial média – pressão liquórica.
d) Nenhuma das anteriores.

26. A escala de coma de Glasgow tem como objetivo uniformizar as avaliações dos 
pacientes em coma. Assinale a alternativa que reúne os itens avaliados pela referida 
escala:

a) Abertura ocular, diâmetro pupilar e resposta verbal.
b) Abertura ocular, resposta verbal e resposta motora.
c) Diâmetro pupilar, resposta verbal e resposta motora.
d) Padrão respiratório, diâmetro pupilar e movimento ocular.



27.  Qual  dos  fatores  abaixo  não  é  considerado  como  predisponente  à  doença 
hipertensiva específica da gravidez:

a) Doenças de tecido conjuntivo.
b) Diabetes mellitus.
c) Mola hidatiforme.
d) Asma brônquica.

28.  A  terapia  trombolítica  no  acidente  vascular  cerebral  isquêmico  agudo  objetiva 
restabelecer  o  fluxo  arterial.  Qual  dos  itens  abaixo  não  é  considerado  critério  de 
exclusão para terapia trombolítica:

a) AVCI com rápida melhora neurológica.
b) Suspeita de sangramento ativo.
c) TC de crânio não evidenciando: edema, efeito de massa, apagamento de sulcos 

e hemorragia.
d) Crise convulsiva no início dos sintomas. 

29. O status epilepticus (SE) é uma emergência médica associada à alta mortalidade que 
requer tratamento imediato. Qual das opções abaixo não é verdadeira

a) SE com duração superior a 30 minutos pode causar lesão cerebral permanente.
b) O diazepam pode ser usado isoladamente como droga antiepilética.
c) O uso de drogas  é  uma das  causas  mais  comuns de  crises  convulsivas em 

adultos.
d) O uso do tiopental em doses adequadas promove a interrupção do SE, porém 

está associado à instabilidade cardiovascular .

30. Qual dos critérios abaixo não é indicativo de internação em UTI para um paciente 
com pneumonia adquirida na comunidade:

a) PaO2 < 60 mmHg.
b) Uréia > 40mmHg.
c) PAS < 90 mmHg.
d) FR< 25 irpm.

31. Paciente com diagnóstico de hipertireoidismo, evoluindo com fibrilação atrial de 
alta  resposta  ventricular,  apresenta quadro clínico compatível  com acidente  vascular 
cerebral  isquêmico.  Qual  das  alternativas  abaixo  pode  ser  usada  para  controle  da 
freqüência cardíaca e para antiagregação plaquetária:

a) Amiodarona e AAS.
b) Beta - bloqueador e clopidogrel.
c) Beta- bloqueador e AAS.
d) Amiodarona e clopidogrel.



32. Paciente internado em UTI, desenvolve quadro de febre, dor abdominal e diarréia 
aguda após o 8º dia de terapia antimicrobiana.  Qual   a etiologia mais  provável do 
quadro diarreico:

a) Clostridium difficile.
b) Giardia lamblia.
c) Entamoeba histolytica.
d) Dieta enteral contaminada.

33.  Em relação ao enunciado anterior,  o  diagnóstico será  estabelecido por  qual  dos 
métodos abaixo discriminados:

a) Hemocultura.
b) Pesquisa de sangue, muco e leucócitos nas fezes.
c) Bacterioscopia direta na amostra de fezes.
d) Detecção das toxinas A e B nas fezes.

34. Assinale a alternativa correta em relação à candidemia:

a) Em pacientes neutropênicos com suspeita de candidemia, a terapia inicial deve 
ser feita com fluconazol.

b) Pacientes  em  unidades  de  terapia  intensiva  não  apresentam  risco  para 
candidemia.

c) Em caso de candidemia, a remoção e substituição de cateteres intravenosos não 
traz benefícios.

d) A via respiratória não é a porta de entrada usual para espécies de candida. 

35. Paciente com quadro de hiperpotassemia, secundária à insuficiência renal oligúrica, 
apresenta  alterações  eletrocardiográficas.  Qual  conduta  deve  ser  executada 
imediatamente:

a) Gluconato de cálcio 10% IV.
b) Glicoinsulinoterapia IV.
c) Sulfato de magnésio 10% IV.
d) Bicarbonato de sódio 8,4% IV.



36. O ENUNCIADO ABAIXO REFERE-SE ÀS QUESTÕES 36 E 37
Paciente  do  sexo  feminino  é  admitida  no  P.S.  com histórico  de  febre,  tosse 

produtiva e dispnéia. O exame físico mostra uma paciente com estado geral regular, 
febril (38,8º C), com nível e conteúdo de consciência reduzidos, taquipneica (FR: 35 
irpm),  hipotensa  (PA  S  80  mmHg),  ausculta  pulmonar  com  redução  do  murmúrio 
vesicular em base de hemitorax direito.

Os exames complementares ao diagnóstico coletados  na admissão mostraram os 
seguintes  resultados:  Hem:  3.800.000  cels,  leucometria:  17.000  cels,  com  22%  de 
bastonetes,  plaquetas: 140.000 cels, gasometria arterial:  pH 7,4,  PaCO2: 34 mmHg, 
PaO2:  68  mmHg,  Uréia:  60mg,  creatinina:  1,4  mg,  Na:  135 mEq,  K:  4,5  mEq.  A 
radiografia de tórax mostra condensação em lobo inferior direito.

Diante deste quadro, quantos pontos a paciente alcançou na estratificação de 
risco usando o escore CURB –65:

a) Cinco.
b) Um.
c) Três.
d) Quatro. 

37. Qual conduta deverá  ser adotada, baseada na estratificação de risco:

a) Internação em enfermaria.
b) Prescrição e alta para o domicílio.
c) Internação em UTI.
d) Encaminhamento para ambulatório de pneumologia.

38. O enunciado abaixo refere-se às questões  38 a 40
Paciente do sexo masculino, 65 anos, portador de doença pulmonar obstrutiva 

crônica, seguindo tratamento regular com beta agonista inalado, xantina via oral e beta 
agonista  quando  necessário,  dirigiu-se  ao  P.S.,  onde  relatou  piora  significativa  da 
dispnéia habitual, com evolução para dispnéia em repouso, sem resposta à medicação 
usual. Complementou o relato informando aumento informando aumento no volume e 
mudança no aspecto da secreção, além de sibilos. Ao exame, as alterações relevantes 
encontradas  foram   as  seguintes:  paciente  cianótico,  dispnéico,  fazendo  uso  de 
musculatura acessória, murmúrio vesicular reduzido globalmente e roncos à ausculta 
pulmonar.  Ainda  no  P.S,  foi  monitorizado  e  a  oximetria  de  pulso  mostrou  baixa 
saturação em ar ambiente (75%). Os exames complementares ao diagnóstico mostraram 
uma leucometria  elevada com desvio à esquerda (18.000 cels e 12 bastonetes),  uma 
gasometria  arterial  em ar  ambiente  com  os  seguintes  valores:  pH:  7,22,  PaO2:  45 
mmHg, PaCO2: 65,7, HCO3: 29,6 mmHg, BE: + 4,5, SaO2: 74%.  A radiografia de 
tórax mostra hiperinsuflação pulmonar e infiltrado em lobo superior esquerdo.

Qual  a terapia antimicrobiana que o(a) prezado(a)  Doutor(a) sugeriria  para o 
paciente em questão:

a) Beta lactâmico + macrolídeo.
b) Cefalosporina de 1ª geração.
c) Fluoroquinolonas.
d) Cefalosporina de 1ª geração + macrolídeo. 



39. O paciente em questão foi medicado com suplemento de oxigênio (cateter nasal  2l), 
beta agonista em aerossol,  porém mantinha-se dispnéico e com nível de consciência 
pouco  reduzido,  entretanto,  continuava  responsivo  aos  estímulos  verbais.  A  nova 
gasometria arterial mostrava piora do pH (7,1), aumento da retenção de PaCO2( 70,8) 
e  aumento  da  SaO2  (95%).  Qual  conduta  deve  ser  adotada  em  função  da  nova 
gasometria:

a) Entubação orotraqueal + suporte ventilatório invasivo.
b) Entubação orotraqueal + macronebulização.
c) Entubação orotraqueal + peça T.
d) Suporte ventilatório não invasivo.

40.  Sobre  a  terapia  no  paciente  DPOC com descompensação,  assinale  a  alternativa 
incorreta:

a) Antibióticos são úteis a pacientes com purulência de escarro e exacerbações 
graves.

b) Os corticóides reduzem os fenômenos inflamatórios a nível de vias aéreas.
c) As  metilxantinas  são  medicações  de  primeira  linha  no  tratamento  das 

exacerbações.
d) Os  beta  2  agonistas  constituem  a  base  medicamentosa  do  tratamento  das 

exacerbações.

41. Com relação à depressão miocárdica induzida pela sepse, assinale a alternativa 
correta: 

a) Não é uma entidade freqüente, sem impacto na mortalidade.
b) diagnóstico não pode ser feito com métodos à beira do leito.
c) A droga de eleição é  a dobutamina.
d) Os sobreviventes não tem a fração de ejeção reduzida.

42. Identifique, dentre as alternativas abaixo, critérios para o uso da drotrecogina alfa 
ativada:

a) Coagulopatia, plaquetopenia, acidose ou oligúria.
b) Pacientes com Apache II> 25.
c) Pacientes com duas ou mais disfunções orgânicas.
d) Letras B e C. 

43. Um paciente séptico  apresenta pressão capilar pulmonar de 18 mmHg e  encontra-
se  em  choque  (PAM:  55  mmHg)  com  importante  acidose  metabólica  (lactato:  6,5 
mmol/L),  hipocalcemia,  hipoalbuminemia  e  hemoglobina  de 9 g/dL.  Qual  a  melhor 
conduta a ser adotada para este paciente:

a) Reposição de bicarbonato.
b) Hemotransfusão com uma unidade de sangue total.
c) Reposição de cálcio.
d) Iniciar suporte inotrópico com dobutamina.



44.  Um paciente  internado  em uma unidade de  terapia  intensiva,  após  concluir  um 
esquema antimicromibiano, volta a apresentar febre. O paciente está com um cateter 
venoso  central  de  longa  permanência.  Quais  são  os  critérios  para  diagnóstico  de 
infecção da corrente sanguínea relacionada ao cateter

a) Isolamento do microogranismo em hemocultura colhida em veia periférica e 
em cultura  quantitativa  ou semiquantitativa  da  ponta do cateter,  com sinais 
clinicos de infecção.

b) Hospitalização prolongada.
c) Cateter venoso central em veia jugular interna.
d) Número de lumens do cateter.

45. A translocação bacteriana é considerada um dos principais determinantes da sepse e 
da  síndrome  de  disfunção  de  múltiplos  órgãos.  Das  alternativas  abaixo,  qual  não 
predispõe à translocação bacteriana.

a) Doença de Crohn.
b) Hipovolemia.
c) Câncer gástrico.
d) Infecção urinária.

46. Qual das alternativas a seguir não é encontrada em pacientes com morte encefálica:

a) Ausência de fluxo à angiografia cerebral.
b) Ausência de reflexos óculo-vestibulares.
c) Presença de mímica facial à compressão do leito ungueal.
d) Midríase paralítica.

 
47.  Em  relação  aos  métodos  complementares  ao  diagnóstico  em  um  quadro  de 
pancreatite aguda, assinale a alternativa correta:

a) A radiografia simples de abdome não afasta outros diagnósticos.
b) A  tomografia  computadorizada  de  abdome  tem  pouca  sensibilidade  para 

pancreatite aguda.
c) A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica não permite o diagnóstico 

etiológico.
d) A ultra-sonografia de abdome exclui obstrução biliar.

48. Durante a transfusão de  concentrado de hemácias, um paciente desenvolve um pico 
febril devido à hemólise. Qual a 1ª medida a ser tomada neste caso:

a) Reposição volêmica com colóides.
b) Realizar um teste de Coombs direto.
c) Interromper a transfusão.
d) Iniciar aminas vasoativas.



49. Em relação ao enunciado anterior, indique o motivo da resposta:

a) A febre vai induzir lesão nos eritrócitos.
b) A morbidade e a mortalidade nas reações hemolíticas são função do volume do 

sangue transfundido.
c) A dopamina em doses baixas previne a lesão renal.
d) Prevenir a lesão pulmonar aguda induzida por transfusão.

50. Pacientes internados em UTI estão expostos a condições que podem predispor à 
insuficiência  adrenal  primária.  Qual  manifestação  clínica  está  mais  destacada  nessa 
afecção clínica:

a) Fraqueza muscular.
b) Hiperpigmentação cutânea.
c) Distúrbio eletrolítico.
d) Hipotensão refratária  a vasopressores.
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