
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leia estas instruções: 
 

1 Escreva seu Número de Inscrição neste retângulo:  

2 Este Caderno contém 40 questões de múltipla escolha. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, confira se este Caderno está completo e se 
não apresenta imperfeição gráfica que dificulte a leitura. 
Se você verificar algum problema, peça imediatamente ao Fiscal que 
substitua o Caderno. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais só uma é 
correta.  

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta 
pedir esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço deste Caderno para rascunhos e não destaque 
nenhuma folha. 

7 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões e 
preencher a Folha de Respostas. 

8 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira 
responsabilidade. 

9 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de 
Respostas e este Caderno. 
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Medicina Intensiva            01 a 40 

 

As questões 01, 02 e 03, deverão ser respondidas considerando o caso clínico 
abaixo: 
 

Paciente C.T.L.A. − 48 anos, masculino, tabagista, com antecedente familiar de 
coronariopatia − deu entrada na UTI do HUOL com precordialgia em aperto 
acompanhada de mal-estar, com irradiação para a mandíbula, em repouso, com 
duração em torno de 30 minutos. ECG apresentava infradesnivelamento do ST de 
1,0mm em parede anterior, CK-MB 30mg/dl, troponina I < 0,1mg/ml. 

 
01. Em relação ao caso acima, o paciente apresenta 

A) angina instável de alto risco. 

B) angina instável de risco intermediário. 

C) angina instável de baixo risco. 

D) IAM sem supra-ST. 
 

 
02. O tratamento ideal para esse paciente é: 

A) nitrato EV − betabloqueador − heparina de baixo peso molecular − AAS − 
trombolítico 

B) nitrato EV − bloqueador dos canais de cálcio − heparina não fracionada − AAS − 
antagonista dos receptores das glicoproteina IIb/IIIa 

C) nitrato EV − betabloqueador, heparina de baixo peso molecular − AAS − inibidor 
ADP plaquetário − antagonista dos receptores da glicoproteina IIb/IIIa 

D) nitrato EV − betabloqueador − AAS − clopidrogrel 
 

 
03. É contra-indicado para esse paciente o uso de 

A) heparina. 

B) trombolítico. 

C) antagonista dos receptores da glicoproteína IIb/IIIa. 

D) inibidor do ADP plaquetário. 
 

 
04. Durante a RCP, quando não se tem acesso venoso, a medicação pode ser feita no 

TOT (tubo orotraqueal). Nesse caso, deve-se  

A) diluí-la em 10ml de cloreto de sódio a 0,9%, sem dobrar a dose. 

B) utilizar a mesma dose da medicação da via endovenosa. 

C) dobrar a dose da medicação da via endovenosa sem diluí-la. 

D) dobrar a dose da medicação e diluí-la em 10ml de cloreto de sódio 0,9%. 
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05. Ao se constatar que o paciente está inconsciente, a primeira medida a ser adotada é  

A) realizar ventilação com AMBU ou boca a boca. 

B) desobstruir as vias aéreas. 

C) pedir o carro de emergência, com desfibrilador. 

D) fazer massagem cardíaca externa. 
 
 
06. Atividade elétrica sem pulso ocorre quando o paciente 

A) tem atividade elétrica, mas não tem pulso periférico. 

B) apresenta atividade elétrica, mas não apresenta sinais de contração ventricular. 

C) tem taquicardia ventricular sem pulso. 

D) apresenta atividade elétrica, mas está chocado. 
 
 

07. A mais freqüente causa de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso é: 

A) doença isquêmica do miocárdio 

B) embolia pulmonar 

C) hiperpotassemia 

D) hipoxemia 
 
 
08. Paciente M.C.V., de 42 anos, com antecedentes de HAS e tabagismo, multípara, dá 

entrada na MEJC em trabalho de parto. É submetida a parto normal, sem 
intercorrências e, oito horas depois, apresenta dispnéia de início súbito, dor torácica, 
FC: 115bpm; TA: 110 x 70mmHg; temperatura: 37,7 oC; gasometria arterial com PaO2 
de 75mmHg, CK-MB de 68UI/I; ECG apresentando fibrilação atrial; raio X de tórax 
com pequena área de atelectasia na base do hemitórax esquerdo. 
O quadro clínico dessa paciente complicou com provável 

A) infarto agudo do miocárdio. 

B) embolia pulmonar. 

C) pneumonia. 

D) edema agudo de pulmão. 
 
 

09. Paciente M.P.S., 40 anos, deu entrada na UTI da MEJC com dor retroesternal 
rasgando, de forte intensidade, com irradiação para o dorso, acompanhada de 
dispnéia importante, de início súbito, diminuição dos pulsos no MSE, PA: 220 x 
140mmHg, FC: 123 bpm, presença de quarta bulha em foco mitral, estertores 
subcreptantes em metade de ambos os pulmões.  
Essa paciente apresenta uma emergência hipertensiva devido a uma crise 
hipertensiva que complicou com 

A) embolia pulmonar e dissecção de aorta. 

B) edema agudo de pulmão e infarto agudo do miocárdio. 

C) edema agudo de pulmão e dissecção de aorta. 

D) edema agudo de pulmão de etiologia hipertensiva. 
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10. Paciente R.P.S., 31 anos, diabética tipo I, dá entrada na MEJC em trabalho de parto, 
taquipnéica, desidratada, glicemia de 420mg/dl, potássio 7,5 mEq/l, pH 7,1;  PaO2: 
100mmHg, PCO2: 25mmHg,  bicarbonato de sódio: 12mEq/l, BE: – 10. 
Nessa situação, deve-se: 

A) hidratar, aplicar insulina venosa, sem bicarbonato de sódio. 

B) usar o bicarbonato de sódio somente se o pH estiver abaixo < 7,0. 

C) contra-indicar o uso de bicarbonato de sódio. 

D) Hidratar, aplicar insulina venosa e bicarbonato de sódio. 
 
 
11. Paciente F.C.D., 24 anos, portadora de estenose mitral severa, na 36ª semana de 

gravidez, deu entrada no PS da MEJC com dispnéia intensa, ortopnéia, tosse com 
expectoração rósea, estertores subcreptantes na metade inferior de ambos os 
pulmões, RCI, ruflar diastólico em FM, FC: 159 bpm, PA: 80x50mmHg, ECG 
apresentando fibrilação atrial com FC de 160bpm, além de sobrecarga ventricular 
direita. ECG realizado na consulta pré-natal, três dias antes, mostrava ritmo sinusal. 
Nesse caso, a principal conduta a ser tomada é: 

A) amiodarona EV 

B) desfibrilação 

C) cardioversão elétrica 

D) verapamil EV 
 
 

12. Pacientes com hipermagnesemia acima de 10mEq/l apresentam riscos de 
complicações cardíacas e neurológicas. Nesses casos, é considerada conduta de 
emergência: 

A) hidratação mais diurético de alça 

B) usar diurético de alça 

C) remover a causa 

D) infusão de sais de cálcio 
 

 
13. Na insuficiência renal aguda por necrose tubular aguda, a concentração urinária de 

sódio e a relação uréia/creatinina situa-se, respectivamente,  

A) acima de 20mEq/l, acima de 40. 

B) abaixo de 20mEq/l, acima de 40 

C) abaixo de 40mEq/l, abaixo de 20. 

D) acima de 40mEq/l, abaixo de 20. 
 

 
14. No tratamento da taquicardia paroxística supraventricular, a droga de primeira 

escolha é:  

A) adenosina 

B) verapamil 

C) amiodarona 

D) metroprolol 
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15. A monitorização hemodinâmica invasiva está indicada para todos os pacientes 

A) com SARA e instabilidade hemodinâmica sem resposta a ressuscitação agressiva 
de líquido, vasopressores e inotrópico. 

B) com infarto agudo do miocárdio que evolui com complicações mecânicas. 

C) chocados, independentemente da etiologia. 

D) cardiopatas, com instabilidade hemodinâmica. 
 
 
16. A reposição de concentrado de hemácias em pacientes não-cardiopatas críticos, em 

UTI, está indicada quando a hemoglobina 

A) está entre 7 e 10g/dl e eles estão submetidos a ventilação mecânica. 

B) está igual ou inferior a 7g/dl, em ventilação espontânea, e eles estão  
hemodinamicamente estáveis. 

C) está acima de 10g/dl  e eles estão sob ventilação mecânica. 

D) está entre 7 e 10g/d, e eles estão sem sinais de sangramento e com instabilidade 
hemodinâmica. 

 
 

17. Nos pacientes com edema agudo de pulmão de etiologia hipertensiva, a melhor 
conduta terapêutica é usar 

A) vasodilatador, diurético, morfina e oxigênio através de máscara de Venturi. 

B) digital, morfina, diurético, vasodilatador e oxigênio com pressão positiva nas vias 
aéreas. 

C) vasodilatador, diurético, morfina e oxigênio com pressão positiva nas vias aéreas. 

D) digital, morfina, diurético, vasodilatador e oxigênio com máscara de Venturi. 
 

 
18. Paciente masculino, 30 anos, sem antecedentes de hipertensão, deu entrada na UTI 

do HUOL, com PA: 220 X 140mmHg e sinais de encefalopatia hipertensiva. Há relato 
de uso de cocaína nas horas anteriores.  
No tratamento hipotensor desse paciente, está contra-indicado o uso de 

A) nitroprussiato de sódio.     C) fentolamina. 

B) betabloqueadores.     D) nitroglicerina. 
 

 
19. A principal conduta no tratamento do infarto agudo do miocárdio com 

supradesnivelamento do seguimento ST, nas primeiras 12 horas, é: 

A) betabloqueador      C) reperfusão 

B) AAS        D) nitrato 
 
 

20. Marcador de necrose miocárdica mais sensível e específico nas primeiras horas do 
infarto agudo do miocárdio é: 

A) troponina 

B) CK-MB 

C) DHL 

D) mioglobina 
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21. O médico é chamado para avaliar um paciente na enfermaria, o qual está 
inconsciente, em apnéia e sem pulso. Ao se iniciarem as manobras de reanimação e 
monitorar-se o paciente, aparece uma taquicardia ventricular. A prioridade, nesse 
instante, é 

A) desfibrilar o paciente com 360j. 

B) providenciar acesso venoso e prescrever amiodarona 300mg iv. 

C) submeter o paciente a intubação orotraqueal. 

D) cardioverter o paciente com 360j. 
 

 
22. Paciente alcoólatra, em crise convulsiva generalizada, vários episódios durante o dia, 

foi trazido pelo SAMU ao PS, em coma (Glasgow 11), isocórico.  
As afirmativas a seguir referem-se à conduta médica inicial. 
 

I Fazer diazepam 5mg/mim até as crises passarem ou até a dose máxima de 
30mg, iniciando também fenitoína, até a dosagem de 18mg/kg. 

II Assegurar a permeabilidade das vias aéreas, ofertando 02 sob máscara, puncionar 
veia periférica e fazer ressuscitação de volume e de glicose a 50%, 50 ml. 

III Puncionar acesso venoso central ,intubar o paciente e usar fenitoína na dose de 
ataque de 18mg/kg. 

IV Associar fenobarbital,20mg/kg,caso as convulsões persistam,monitorando 
cuidadosamente a ventilação do paciente. 

Assinale a opção em que todas afirmativas estão corretas: 

A) II e III 

B) II, III e IV 

C) I, II e IV 

D) I e III 
 
 

23. Mulher branca, multípara, na 32ª semana de gestação, com edema súbito na face e 
extremidades, dor epigástrica, náuseas e escotomas. Apresenta TA 160/110mmHg, 
aumento discreto da creatinina sérica (acima de 1,5mg/dL), EAS com hematúria e 
proteinúria (acima de 600mg/24h) e gengivorragia.  
Nesse caso, os cuidados iniciais devem ser: 

A) internação obrigatória − correção da emergência hipertensiva com hidralazina, 
seguida de sulfato de magnésio − monitorização fetal, sem o uso  de 
corticoterapia  −  interrupção da gravidez, caso não melhorem os sintomas 

B) internação obrigatória − correção da emergência hipertensiva com sulfato de 
magnésio − monitorização fetal − corticoterapia com betametazona (12mg/dia, por 
dois dias) 

C) internação obrigatória − correção da emergência hipertensiva com hidralazina, 
seguida de sulfato de magnésio − monitorização fetal − corticoterapia com 
betametazona (12mg/dia, por dois dias) − interrupção da gravidez, caso não 
melhorem os sintomas 

D) internação, na ausência de vaga na observação − correção da emergência 
hipertensiva com hidralazina − monitorização fetal − alta hospitalar precoce 
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24. Em relação à pré-eclâmpsia grave, pode-se afirmar: 

A) Cursa com sinais de anemia, edema periférico e sem alterações na dosagem 
sérica do ácido úrico 

B) Cursa com proteinúria menor do que  600mg ao dia 

C) Cefaléia persistente, dor epigástrica ou no hipocôndrio direito e distúrbios visuais 
raramente estão presentes 

D) Cursa com plaquetopenia abaixo de 100.000 e/ou sinais de anemia 
microangiopática 

 
 

25. Paciente séptico, instável hemodinamicamente, com SARA, em ventilação mecânica, 
deve ser sedado e ventilado com níveis de: 

A) Volume Corrente de 10ml/kg, com Modo de Volume Controlado (de preferência), 
com FR de 20 ipm e PEEP (entre 15 e 25), para manter uma FiO2 acima de 60% 

B) Volume Corrente de 6 a 8 ml/kg, com Modo de Pressão Controlada (de 
preferência), com FR de 20 ipm e PEEP (entre 15 e 25), para manter uma FiO2 
abaixo de 50% 

C) Volume Corrente de 6 a 8 ml/kg, com Modo de Pressão Controlada (de 
preferência), com FR de 12 a 16 ipm e PEEP (entre 10 e 15), para manter uma 
FiO2 acima de 60% 

D) Volume Corrente de 8 a 10 ml/kg, independentemente do modo da ventilação, 
com FR de 10 a 14 ipm e PEEP (entre 10 e 15), para manter uma FiO2 abaixo de 
50%. 

 
 
26. Paciente masculino, 40 anos, fumante, portador de diabete melito, apresentando 

febre, disúria e tosse improdutiva há três dias, foi ao Pronto Atendimento de seu 
bairro, onde foi medicado com norfloxacino 400mg de 12/12h para provável infecção 
urinária. Evoluiu com piora significativa de seu estado e deu entrada nesse PS com o 
seguinte quadro: hipotenso (80/40 mmHg), taquipnéico, taquicárdico, bastante 
ansioso, desidratado e cianótico (+/4+), leucograma com 18.000 leucócitos. Após 
2.000ml de Ringer, não houve melhora de sua TA.  
Pode-se, então, afirmar que o paciente é 

A) portador de Sepsis e precisa ser transferido para a UTI, não havendo 
necessidade de agente vasopressor e com provável necessidade de ventilação 
mecânica. 

B) portador de Choque Séptico e necessita ser transferido para UTI, pois deve usar 
agente vasopressor e, provavelmente, ventilação mecânica. 

C) portador de Sepsis e necessita ser transferido para uma unidade semi-intensiva,  
onde será observada sua evolução e serão solicitados novos exames para se 
decidir sobre a conduta a ser adotada. 

D) portador de Choque Séptico e, após punção venosa central, deve ser realizada 
nova etapa de volume, sem agente vasopressor e sem ventilação mecânica. 
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27. Paciente asmático dá entrada na UTI com cianose, tiragem intercostal, batimentos de 
asa de nariz, não conseguindo pronunciar uma palavra sem interrupção. Apresenta-se 
sonolento, dispnéico, com murmúrio vesicular diminuído universalmente, raros sibilos, 
pulso paradoxal, com FC 120bpm e FR 40ipm.  
É conduta obrigatória nesse caso: 

A) receber corticóide como primeira medicação 

B) ser tratado com adrenalina subcutânea 

C) receber antibiótico desde o início da prescrição 

D) ser imediatamente sedado e intubado 
 
28. Um paciente deu entrada no PS com hematêmese volumosa informa ser 

gastrectomizado e esplenectomizado há cinco anos e que há um ano foi submetido a 
cirurgia cardiovascular de prótese de aorta descente e troca da valva mitral e da 
valva aórtica. Usa de 1 e 1/2 comprimido de wafarim. Seu exame de chegada mostra 
um choque hemorrágico classe III.  
A conduta inicial mais adequada para esse paciente será: 

A) acesso venoso periférico, administração de Ringer e subseqüente transfusão 
sangüínea, após prova cruzada 

B) acesso venoso central, administração de cristalóides e subseqüente transfusão 
sangüínea, após prova cruzada 

C) acesso venoso central, medida da pressão venosa central e subseqüente 
transfusão sangüínea, após prova cruzada 

D) acesso venoso periférico, endoscopia digestiva alta e subseqüente transfusão 
sangüínea, após prova cruzada 

 
29. Em relação à hemoterapia, é correto afirmar: 

A) São causas que qualificam permanentemente um doador: histórias de hepatite, 
asma brônquica severa, cardiopatia, câncer. 

B) Deve-se usar concentrado de plaquetas no paciente com plaquetopenia abaixo de 
50.000 e sem sinais de sangramento. 

C)  Hemáceas congeladas e descongeladas são freqüentemente usadas, pois estão 
indicadas na maioria das transfusões e são pouco dispendiosas. 

D) Hemáceas lavadas apresentam-se quase sem traços de plasma, leucócitos e 
plaquetas e são indicadas para pacientes que tiveram reações graves ao plasma, 
anticorpos leucocitários e reações transfusicionais febris repetidas. 

 
30. Leia as seguintes afirmações sobre as pneumonias associadas a ventilação 

mecânica. 
 

I Sinais e sintomas clássicos de pneumonia podem não estar presentes. 
II Cerca de 60% dos episódios são causados por germes Gram negativos. 

III Nas infecções causadas por germes Gram negativos o agente mais 
freqüentemente encontrado é a Klebisiella pneumoniae. 

IV Nas infecções causados por germes Gram positivos o agente mais 
freqüentemente encontrado é o Staphylococcus aureus;. 

V Nos quadros causados pela  Pseudomonas aeruginosa, o tratamento é 
rotineiramente monoterápico. 

Assinale a opção em que todas as afirmações são corretas. 

A) I,II e IV  B) II, III e V  C) I , IV e V   D) I, II e III 
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31. Leia as seguintes afirmações quanto aos cuidados relacionados aos pacientes sob 
ventilação mecânica.  
 

I A utilização de volume corrente maior que 10ml/kg aumenta o risco de 
baurotrauma; 

II Ventilações manuais com AMBU estão associadas a pequenos riscos de 
baurotrauma: 

III O volume corrente deve ser diminuído sempre que a PEEP for muito 
aumentada para diminuir o rico de barotrauma 

IV 
As lesões pulmonares causadas pela ventilação mecânica dependem do 
volume corrente imposto aos pulmões, do estado  pulmonar prévio, dentre 
outras. 

Assinale a opção em que todas as alternativas são corretas. 
A) I, II e IV 

B) I, III e IV 

C) I, II e III 

D) II, III e IV 
 
 
32. Em relação à insuficiência hepática grave, leia as afirmativas abaixo. 

 

I 
Devido ao valor prognóstico do tempo de protrombina, a infusão de plasma 
está indicada nos casos de sangramento aparente ou antes de 
procedimentos invasivos; 

II Há uma necessidade calórica de 20 a 30 Kcal/Kg/dia com 45% de lípides. A 
nutrição enteral deve ser preferencialmente utilizada; 

III 
As indicações de hemofiltrações incluem: acidose não controlada; 
hipercalemia, piora do edema cerebral, sobrecarga de  líquido e oligúria 
com creatinina acima de 3mg/dL. 

IV O tratamento inicial consiste em usar diuréticos e betabloqueadores. 

Dentre essas afirmações,  estão corretas apenas: 

A) I, II e IV 

B) I e II  

C) I, III e IV 

D) I e III  
 
 
33. Na insuficiência respiratória aguda, são indicadores de sucesso da ventilação não-

invasiva com pressão positiva: 

A) estabilidade hemodinâmica, sem sinais de isquemia miocárdica e com arritmias 

B) controle da isquemia miocárdica, diminuição da arritmia e da agitação motora  

C) correção dos parâmetros gasométricos com manutenção da taquipnéia 

D) manutenção do nível de consciência alterado com sonolência ou agitação ou 
letargia 
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34. Na hemorragia digestiva alta varicosa, após estabilização hemodinâmica, o próximo 
passo a ser dado é: 

A) endoscopia digestiva alta para o controle do sangramento, podendo ser feito 
ligadura ou esclerose endoscópica, dependendo do tipo da lesão e/ou da 
habilidade do endoscopista no procedimento 

B) endoscopia digestiva alta para o controle do sangramento com cianoacrilato como 
procedimento de escolha 

C) manutenção terapêutica (inibidor de bomba de prótons), uso de plasma fresco 
congelado e endoscopia digestiva alta posteriormente (no mínimo 24h após o 
episódio de sangramento) 

D) liberação do paciente após a endoscopia digestiva alta, pois o insucesso 
terapêutico é muito baixo nessas condições. 

 
 
35. O aparecimento de bactérias, produtoras de beta-lactamases de espectro estendido, 

está intimamente relacionado ao uso de 

A) oxacilina.     C) clindamicina. 

B) vancomicina.    D) cefalosporina. 
 
 
36. Um paciente deu entrada no PS em coma profundo, miótico. Segundo seu vizinho, o 

mesmo está sem responder há vinte e quatro horas e vem usando medicação 
“controlada”, porém não sabe informar o nome. EEG mostra-se isoelétrico.  
Essas alterações podem ser encontradas nas intoxicações agudas por 

A) cocaína.     C) barbitúrico. 

B) haloperidol.     D) acetoaminofem. 
 
 

37. São características do choque distributivo: 

A) a diminuição da resistência vascular periférica, um débito cardíaco que pode estar 
aumentado, normal ou diminuído, e a pressão de oclusão da artéria pulmonar, 
que pode estar diminuída  ou normal 

B) o aumento da resistência vascular periférica, um débito cardíaco diminuído, e a 
pressão de oclusão da artéria pulmonar, que pode estar diminuída  ou normal 

C) a diminuição da resistência vascular periférica, um débito cardíaco que pode estar 
aumentado ou normal, e a pressão de oclusão da artéria pulmonar, que pode 
estar aumentada 

D) o aumento da resistência vascular periférica, um débito cardíaco diminuído, e a 
pressão de oclusão da artéria pulmonar, que pode estar aumentada ou normal 

 
 
38. O médico é chamado para avaliar um paciente que está em hemodiálise. Ao chegar 

ao setor, percebe várias extrassístoles ventriculares no monitor.  
A maneira mais simples de diminuir a incidência dessas extrassístoles é 

A) o uso profilático de digitais durante a  hemodiálise. 

B) a suplementação de potássio no banho de hemodiálise. 

C) a utilização de beta-bloqueadores injetáveis durante a  hemodiálise. 

D) o uso contínuo de amiodarona durante a  hemodiálise. 
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39. Um paciente cirrótico com ascite foi trazido para a emergência após apresentar 

hematêmese e melena. Não há endoscopia digestiva disponível para realização de 
exame emergencial. 
A medicação  mais indicada nesse momento é 

A) norfloxacina. 

B) vitamina k mm. 

C) somatostatina. 

D) omeprazol. 
 

 
40. Leia as seguintes afirmações em relação ao uso da  pressão expiratória final positiva 

(PEEP). 
 

I É usada para prevenir microatelectasias. 
II É utilizada para aumentar o débito cardíaco. 
III É usada para estabilizar os alvéolos. 
IV É utilizada para diminuir áreas de shunt. 
V É usada para a profilaxia do barotrauma. 

Assinale a opção correta. 

A) III, IV e V 

B) II, III e V 

C) I, IV e V 

D) I, III e IV  
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