
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
                                        MEDICINA INTENSIVA 

 

Questão nº: 21 

Qual das afirmações abaixo é FALSA em relação ao uso de colóides como 

expansores plasmáticos? 

 

a) Os colóides sintéticos incluem os amidos e as gelatinas e caso a permeabilidade 

capilar esteja normal, cerca de 100% permanece no vaso duas horas após a sua 

administração.  

b) O hidroxietilamido possui efeitos hemodinâmicos comparáveis à albumina e estudos 

recentes mostraram que os amidos podem produzir redução de função renal de pacientes 

críticos.  

c) A albumina é superior aos cristaloides e não é utilizada como produto inicial para a 

reposição volêmica devido ao seu custo ser muito mais elevado.  

d) Os colóides ficam retidos mais tempo no espaço intravascular e tendem a ter um 

efeito de restabelecer a volemia de forma mais duradora. São colóides: a albumina, os 

amidos e as gelatinas.  

 

Questão nº: 22 

Qual das respostas abaixo é FALSA em relação ao lactato sanguíneo no choque 

séptico: 

 

a) Concentração sanguínea de lactato maior que 4 mmol/L é indicativa de se iniciar o 

protocolo de ressuscitação precoce dirigida por metas.  

b) Concentração sanguínea de lactato maior que 2 mmol/L é indicativa de se iniciar o 

protocolo de ressuscitação precoce dirigida por metas.  

c) Na sepse, a hiperlactemia pode ser decorrente da disfunção da enzima piruvato 

desidrogenase, pelo aumento da glicólise ou pelo desenvolvimento de disfunção 

hepática.  

d) Na sepse grave ou choque séptico o lactato é um marcador de gravidade e seu 

monitoramento informa a resposta ao tratamento.  



Questão nº: 23 

Em relação à pancreatite aguda grave, podemos dizer que: 

 

a) Quanto maior o nível de amilasemia, maior a gravidade do quadro.  

b) A sintomatologia dolorosa é leve e responde bem à dipirona e antiinflamatórios não 

esteróides.  

c) A nutrição enteral precoce (nas primeiras 48h) está sempre indicada, qualquer que 

seja a gravidade do caso.  

d) A hipovolemia é importante e merece reposição volêmica urgente e vigorosa.  

 

Questão nº: 24 

Em relação à síndrome compartimental abdominal, assinale a opção 

INCORRETA: 

 

a) A síndrome compartimental abdominal não é exclusiva do paciente vítima de 

traumatismo, podendo ocorrer em outras situações clínicas.  

b) A hipertensão intra-abdominal afeta vários órgãos e sistemas de formas diferentes.  

c) As alterações cardiovasculares encontradas são: diminuição da pré-carga e aumento 

da pós carga. 

d) A diminuição do débito urinário nos pacientes com síndrome compartimental do 

abdome deve-se à compressão dos ureteres.  

 

Questão nº: 25 

Dengue é a arbovirose mais prevalente em todo o mundo. O paciente infectado por 

qualquer um dos 4 sorotipos pode apresentar desde formas assintomáticas até 

formas graves com sinais de choque ou manifestações hemorrágicas. Referente ao 

tratamento, qual das alternativas abaixo é FALSA: 

 

a) A infusão vigorosa de cristaloides deve ser iniciada imediatamente à constatação de 

choque, com reavaliações clínicas a cada 15-30 min e do hematócrito a cada 2 horas 

para orientar o volume a ser infundido.   

b) Constatado choque nos pacientes com plaquetopenia está indicada a transfusão 

profilática de plaquetas.  



c) Ressuscitação volêmica adequada com comprovação de queda ou manutenção do 

hematócrito está indicado o início de vasopressor.  

d) Concentrado de hemácias sempre devem ser usados no caso de pacientes com 

sangramentos importantes. 

 

Questão nº: 26 

Qual paciente, dentre as alternativas propostas, com dor torácica e supra 

desnivelamento de 2 mm do segmento ST em V1, V2 e V3 ao ECG, é o melhor 

candidato à terapia trombolítica? 

 

a) Homem diabético de 60 anos, com retinopatia hemorrágica, com dor torácica 

estabelecida há seis horas e PA 170 X 115 mmHg.  

b) Mulher de 47 anos, menstruada há 2 dias, com dor torácica estabelecida há 3 horas 

antes da admissão e PA 140 X 70 mmHg. 

c) Homem de 47 anos com leve contusão cerebral há cerca de 2 meses, secundária a 

acidente automobilístico, com dor torácica há 14 horas e PA 190X 120 mmHg. 

d) Mulher de 54 anos, que sofreu AVCH há 3 meses e começou com dor torácica duas 

horas antes da sua admissão hospitalar e PA 148 X 90 mmHg.  

 

Questão nº: 27 

Em relação à insuficiência renal aguda, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) A injúria renal aguda é um problema de incidência crescente, associado a piores 

desfechos, maior mortalidade, maior tempo de internação e maior risco de desenvolver 

doença renal crônica.  

b) O advento da terapia renal substitutiva reduziu a incidência da insuficiência renal 

aguda ao longo dos anos.  

c) A diálise peritoneal, método simples e barato, vem se tornando método de primeira 

escolha para pacientes adultos na maioria dos serviços no Brasil.  

d) A classificação do quadro como pré-renal renal ou pós-renal não é importante, pois a 

terapêutica substitutiva independe deste diagnóstico.  

 

 



Questão nº: 28 

A constatação de morte encefálica nos termos da Resolução CFM N 1.480/97 tem a 

sua maior motivação e aplicabilidade nos casos de transplante de órgãos, e o 

protocolo de morte encefálica consiste: 

 

a) Uma avaliação clínica e um exame complementar (Doppler transcraniano, EEG, ou 

arteriografia digital).  

b) Duas avaliações clínicas com intervalo de 12 horas para adultos e um exame 

complementar.   

c) Uma avaliação clínica e dois exames complementares (Doppler transcraniano, EEG, 

ou arteriografia digital).  

d) Duas avaliações clínicas com intervalo de 6 horas para adultos, e um exame 

complementar (Doppler transcraniano, EEG, ou arteriografia digital).  

 

Questão nº: 29 

Em relação a Síndrome do Desconforto respiratório Agudo, qual a alternativa 

abaixo é CORRETA? 

 

a) Relação PaO2 / FiO2 < 300, temperatura axilar > 38, infiltrado pulmonar unilateral.  

b) A fase proliferativa aparece após o 4° dia e pode ser caracterizada pela perda da 

integridade da membrana alvéolo-capilar.  

c) Do ponto de vista anatomo-patológico a população predominante na fase proliferativa 

e exsudativa é a de linfócitos e monócitos, que migram de dentro dos vasos para  

interstício pulmonar e alvéolos, liberando uma enormidade de mediadores 

inflamatórios, proteases e oxidantes.  

d) Habitualmente divide-se a evolução da SDRA em três fases distintas: Exsudativa (1 a 

3 dias), proliferativa (3 a 7 dias) e fibrótica (após 7 dias).  

 

Questão nº: 30 

Referente às complicações mecânicas agudas do IAM podemos AFIRMAR que: 

 

a) A ruptura de músculo papilar é uma complicação grave que ocorre em 12% dos 

pacientes, sendo o responsável por 10% de todas as causas de morte.  



b) A rotura de parede livre de ventrículo esquerdo deve ser tratada clinicamente com 

inotrópicos e vasopressores.  

c) As complicações tardias ocorrem geralmente na primeira semana após o evento.  

d) A insuficiência mitral aguda pós IAM pode ocorrer por infarto e ruptura de músculo 

papilar, ou por dilatação grave de ventrículo direito.  

 

Questão nº: 31 

Das medicações abaixo, qual delas está contraindicada nos casos de suspeita de 

infarto de ventrículo direito? 

 

a) Ácido acetilsalicílico  

b) Fibrinolíticos  

c) Nitrato  

d) Vasopressores  

 

Questão nº: 32 

Nos casos de hemorragia digestiva, os inibidores de bomba de prótons na fase 

aguda devem ser utilizados por qual motivo? 

 

a) Devido ao fato de prevenirem a recidiva hemorrágica.  

b) Por acelerarem a cicatrização da úlcera. 

c) Por tamponar a acidez gástrica, diminuindo o dano da mucosa gastro-intestinal.  

d) Até o momento não existem estudos que comprovem nenhum benefício da 

administração dos bloqueadores de bomba.  

 

Questão nº: 33 

Quais as medicações e intervenções indicadas para o tratamento da eclâmpsia? 

 

a) Difenil hidantoína e controle da pressão arterial 

b) Tiopental e barbitúricos 

c) Benzodiazepínicos, sulfato de magnésio e controle da pressão arterial 

d) Bloqueadores neuromusculares, propofol e tiopental 

 



Questão nº: 34 

Na vigência da pré-eclâmpsia a medicação mais efetiva para a profilaxia e o 

controle das convulsões eclâmpticas é: 

 

a) Sulfato de magnésio  

b) Fenitoína  

c) Fenobarbital  

d) Benzodiazepínico  

 

Questão nº: 35 

Qual dos seguintes distúrbios eletrolíticos está associado ao pior prognóstico da 

intoxicação digitálica? 

 

a) Hipermagnesemia  

b) Hipercalcemia  

c) Hipercalemia  

d) Hipomagnesemia  

 

Questão nº: 36 

Paciente vítima de acidente automobilístico (colisão moto X auto) usava capacete e 

foi arremessado por volta de 5 metros do local do impacto. Conforme relato de 

populares, após o trauma permaneceu inconsciente até a chegada do socorro. 

Atendido inicialmente pela equipe móvel pré-hospitalar (APH suporte básico) 

segundo as prioridades do trauma “ABCs”, sendo evidenciada fratura fechada de 

fêmur a direita e exposta de tíbia a esquerda. Na admissão no hospital encontrava-

se consciente, referindo dores fortes em membros inferiores, Glasgow 15, pupilas 

isocóricas e fotoreagentes, PA 100X60, FC 106 bpm, Sat 96% com máscara de 

oxigênio a 7 l/min. Submetido a CT de tórax e abdome que não evidenciou a 

presença de coleções e lesões. Devido a potencial gravidade do caso foi conduzido a 

unidade de terapia intensiva para a melhor monitorização clínica. 

No 2° dia de internação foi realizada a fixação das fraturas dos membro inferiores. 

Após 60 horas do trauma evoluiu com hipotensão, petéquias em conjuntiva e tórax 

e dessaturação. O seu hemograma revelava Hb 8,9, leucograma de 13.400 com 



72% de segmentados e 5 bastonetes, com 120.000 plaquetas. O diagnóstico mais 

provável pode ser: 

 

a) Choque hipovolêmico  

b) Hematoma subdural  

c) Embolia gordurosa  

d) Choque séptico com foco cutâneo 

 

Questão nº: 37 

Referente ao caso clínico da questão número 36, qual seria a medida mais eficaz 

para a prevenção da complicação? 

 

a) Manutenção das taxas de hematócrito e hemoglobina através de hemotransfusão. 

b) Utilização precoce de corticóides.  

c) Fixação precoce das fraturas.  

d) Utilização de antibióticos de amplo espectro, vasopressores e hemotransfusão.  

 

Questão nº: 38 

Em relação à hipertermia maligna é CORRETO afirmar, exceto: 

 

a) O halotano e o etomidato são os principais agentes.   

b) A incidência é de 1: 60.000 intervenções.  

c) O quadro clínico é de instalação lenta, com rigidez muscular, contraturas, hipertermia 

(Tax > 41º) e embotamento do sensório.  

d) O edema cerebral e a hemorragia cerebral podem estar presentes.  

 

Questão nº: 39 

Em relação ao grande queimado podemos afirmar que: 

 

a) Um dos critérios de internação em unidade de queimados é a presença de > 15% de 

superfície corpórea queimada (SCQ) 2° grau em adultos.  



b) Para a ressuscitação volêmica utiliza-se a regra de Parkland (4ml/Kg/SCQ), infundida 

em 24 horas, sendo a primeira metade administrada em 6 horas, e a segunda metade em 

18 horas.  

c) A acidose metabólica com déficit em excesso de base e níveis elevados de lactato são 

marcadores de mortalidade dessa população.  

d) Após o 3° dia de ressuscitação volêmica o grande queimado pode apresentar 

síndrome compartimental abdominal, edema de alças e congestão pulmonar.  

 

Questão nº: 40 

A intoxicação é o resultado da exposição aguda, repetida ou crônica a quantidades 

ou doses suficientes de uma ou mais substâncias que resultem em lesões ou danos 

ao organismo. A incidência nas intoxicações agudas é estimada pela Organização 

Mundial de Saúde entre 1,5 a 3% em uma população. Assinale dentre as 

alternativas abaixo aquela que correlaciona de forma correta o agente e seu 

antídoto: 

 

a) Bloqueador de canal de cálcio - glucagon 

b) Haloperidol - biperideno  

c) EDTA-Ca (Versenate) - encefalopatia por chumbo 

d) Todas as anteriores estão corretas 

 

Questão nº: 41 

Com relação a etiologia do coma não traumático, assinale a alternativa que contém 

APENAS causas estruturais: 

 

a) Meningite, abscesso, apoplexia pituitária.  

b) Aneurisma de fossa posterior com efeito de massa, migrania basilar, HAS.  

c) Tumor, esclerose múltipla, vasculite.  

d) AVE isquêmico, HAS, desmielinização.  

 

 

 



Questão nº: 42 

Em relação a Escala de RASS (Richmond Agitation Sedation Score), assinale a 

alternativa CORRETA 

 

a) No escore “+5”, o paciente encontra-se agressivo.  

b) No escore “+1”, o paciente encontra-se agitado.  

c) No escore “-1”, o paciente encontra-se sonolento.  

d) No escore “-4”, o paciente encontra-se em coma.  

 

Questão nº: 43 

Em relação ao manejo clínico do paciente vítima de Acidente Vascular Cerebral 

Hemorrágico na UTI, assinale a alternativa que contém a conduta 

INADEQUADA: 

 

a) O uso de fator VII ativado recombinante reduz o crescimento do hematoma.  

b) Insulina venosa contínua deve ser iniciada quando a glicemia > ou = a 150mg%.  

c) Manter a PA sistólica abaixo de 140 mmHg apresenta grande impacto na redução da 

mortalidade.  

d) Anticonvulsivante profilático deve ser iniciado no período imediato pós hemorrágico 

na HSA.  

 

Questão nº: 44 

A oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO - Extracorporea Membrane 

Oxygenation) como suporte respiratório é caracterizada pela oxigenação sanguínea 

e remoção de gás carbônico (CO2) através do bombeamento mecânico do sangue 

em um circuito extracorpóreo, ao longo de uma membrana onde ocorre a difusão 

dos gases. Assinale a alternativa que contém SOMENTE critérios obrigatórios 

para a indicação de ECMO em insuficiência respiratória em adultos: 

 

a) Doença pulmonar de início agudo, infiltrado pulmonar bilateral, relação PaO2/FiO2 < 

200 com PEEP > ou = a 10cmH2O.  

b) Ph < ou = a 7,20, possibilidade de reversão da lesão pulmonar, escore de Murray >5.  



c) Relação PaO2/FiO2 < ou = 50 com FIO2 > ou = a 0,8 por pelo menos 3 horas, 

intubação traqueal e ventilação mecânica, Ph < ou = a 7,20. 

d) relação PaO2/FIO2 < 200 com PEEP > ou = a 10cmH2O, escore de murray > 3, Ph < 

ou = 7,20.  

 

Questão nº: 45 

A dexmedetomidina tem sido usada recentemente como sedativo e analgésico no 

pós-operatório de grandes cirurgias. Qual dos seguintes efeitos colaterais 

ocasionalmente causa suspensão desse tratamento? 

 

a) Ansiedade paradoxal e necessidade de uso de benzodiazepínicos 

b) Depressão ventilatória e risco de reintubação 

c) Dificuldade de avaliação neurológica 

d) Bradicardia e hipotensão 

 

Questão nº: 46 

Na síndrome do desconforto respiratório do adulto quais são as estratégias 

protetoras na ventilação mecânica? 

 

a) VC 6 a 8 ml/Kg de peso, pressão de platô de 35 cm de água e hipocapnia permissiva.  

b) VC 4 a 6m/Kg de peso, pressão de platô de 40 cm de água e hipocapnia permissiva.  

c) VC de 6 a 8 ml/Kg de peso, pressão de platô de 25 cm de água e normocapnia. 

d) VC de 6 a 8 ml/Kg de peso ideal, pressão de platô de 30 cm de água e hipercapnia. 

 

Questão nº: 47 

Qual a principal indicação de trombolíticos no tromboembolismo pulmonar? 

 

a) Fibrilação atrial associada 

b) Presença de hipercapnia 

c) Hipoxemia  

d) Choque circulatório 

 

 



Questão nº: 48 

RDM, natural de São Paulo, vítima de quase afogamento, intubado devido a 

insuficiência respiratória. No segundo dia de ventilação mecânica iniciou quadro 

de hipoxemia com aparecimento de infiltrado difuso ao Rx de tórax. A gasometria 

revela pH 7,27 ; PaO2 59 mmHg, PaCO2 50mmHg. O paciente está sendo ventilado 

a PCV, com Pinsp de 20 cm H2O, PEEP 12 cm H2O, FR 16 ipm, FiO2 65%. Qual 

das alternativas abaixo pode justificar a piora clínica do paciente? 

 

a) Pneumonia aspirativa  

b) Pneumotórax simples  

c) Síndrome do desconforto respiratório do adulto 

d) Embolia pulmonar  

 

Questão nº: 49 

Os avanços terapêuticos diminuíram de forma expressiva a mortalidade do IAM 

,entretanto permanecem como causas principais de mortalidade o(a): 

 

a) Edema agudo de pulmão 

b) Infecção pós-manipulação de emergência 

c) Falha no procedimento terapêutico 

d) Choque cardiogênico e arritmias 

 

Questão nº: 50 

Assinale a alternativa correta em relação a reperfusão miocárdica: 

 

a) A angioplastia primária é a primeira opção de tratamento apenas quando a terapia 

com fibrinolítico está contraindicada.  

b) O fibrinolítico é o procedimento de escolha se a angioplastia não estiver disponível 

em até 90 minutos. 

c) Nos pacientes em choque cardiogênico o fibrinolítico deva ser utilizado como 

primeira opção.  

d) O fibrinolítico pode ser utilizado em pacientes que tiveram AVC hemorrágico há 

mais de um ano. 



 

 


