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INSTRUÇÕES 

 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 
perguntas aos aplicadores de prova.  

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao 
seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado 
de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados 
OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da 
carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 
permitido quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 4.3.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 

 

9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição 
das respostas para o cartão-resposta. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Específica 

 

  ...............................................................................................................................................................................................................................  
 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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01 - A síndrome hepatorrenal (SHR) Tipo 1 é caracterizada por uma lesão renal aguda precipitada por um agente 
potencialmente identificável. A sua terapia clínica inicial objetiva a otimização da perfusão renal sem a piora da ascite 
ou da hipertensão portal, buscando uma boa resposta clínica com recuperação da função renal. Com essas 
considerações, qual o agente expansor volêmico que, associado a um vasoconstritor, seria o mais indicado para o 
tratamento inicial da SHR Tipo 1 sem aumentar o risco de piora da ascite, da hipertensão portal ou da lesão renal 
instalada? 

 

a) Solução salina a 0,9%. 
b) Concentrado de hemácias. 
c) Hidroxiamido. 
►d) Albumina 20%. 
e) Plasma fresco. 

 

 
02 - O acidente vascular cerebral (AVC) é a segunda maior causa de morte não traumática de adultos nos países 

desenvolvidos. Na fase aguda do AVC isquêmico, o manejo adequado pode evitar dados neurológicos secundários e 
piora funcional. Acerca do manejo inicial do AVC isquêmico, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Para tratamento de hipertensão severa, devem ser priorizadas drogas endovenosas, de meia-vida curta e com dose 
facilmente titulável. 

b) Está indicada terapia trombolítica EV em todos os pacientes, contanto que dentro das primeiras 4,5 horas. 
c) O controle pressórico rigoroso (PAS < 140 mmHg) mostrou-se seguro e está associado a melhor prognóstico neurológico. 
d) Deve-se manter jejum em pacientes diabéticos, pelo risco de piora neurológica associada a hiperglicemia. 
e) Está indicada sonda para alimentação enteral para todos os pacientes, devido ao risco elevado de broncoaspiração. 

 

 
03 - No tratamento para a pneumonia causada por Staphylococcus aureus em pacientes diabéticos, qual das escolhas 

abaixo NÃO está indicada? 
 

a) Oxacilina. 
b) Cefazolina. 
c) Vancomicina. 
d) Linezolida. 
►e) Daptomicina. 

 

 
04 - Considerando o tratamento da cetoacidose diabética, assinale a alternativa correta. 
 

a) Infecção bacteriana é a principal causa desencadeadora da cetoacidose em pacientes com diabetes tipo 1, motivo pelo 
qual na maioria das vezes é necessário o uso de antimicrobianos. 

b) Os pacientes devem permanecer em jejum até a correção da acidose, sendo que hipoglicemia deve ser evitada com 
infusão de solução glicosada endovenosa. 

►c) A reposição de fluidos é um dos principais pilares do tratamento da cetoacidose, mas deve-se evitar o uso de grandes 
volumes de soro fisiológico, pois essa solução pode levar a piora da acidose. 

d) O paciente deve receber infusão de insulina regular intravenosa contínua até o desaparecimento da cetonúria. 
e) Nas situações de glicemia abaixo de 100 mg/dL, é suficiente e seguro apenas suspender a infusão de insulina regular para 

prevenir hipoglicemia, já que o paciente está recebendo solução glicosada endovenosa. 
 

 
05 - A síndrome de realimentação foi descrita pela primeira vez em 1948. Está associada ao aumento de morbimortalidade 

nos pacientes críticos. Levando em consideração os dados apresentados, é INCORRETO afirmar: 
 

a) É marcada por presença de hipofosfatemia, que ocorre nas primeiras 72 h após o início da terapia nutricional e pode estar 
combinada com a presença de hipopotassemia e hipomagnesemia. 

►b) Está associada à demora da terapia nutricional em atingir meta calórico-proteica. 
c) O seu tratamento consiste na reposição dos eletrólitos, uso de 100 mg tiamina por 7 dias, correção de sobrecarga de 

volume e controle glicêmico. 
d) Idade > 70a, IMC baixo, jejum prolongado, dosagem de eletrólitos já baixa antes do início da terapia nutricional e etilismo 

são alguns dos fatores de risco para a síndrome. 
e) Independentemente da rota escolhida para a terapia nutricional, a monitorização dos eletrólitos deve ser diária por pelo 

menos 72 h após o seu início. 
 

 
06 - Sobre o eletrocardiograma (ECG), assinale a alternativa correta. 
 

a) A hiperpotassemia geralmente prolonga a repolarização ventricular, muitas vezes com ondas U proeminentes. 
b) A hipotermia sistêmica encurta a repolarização, geralmente com elevação convexa nítida do ponto J (onda de Osborn). 
c) Uma anormalidade específica que simula bloqueio de ramo esquerdo com elevação do segmento ST nas derivações 

torácicas esquerdas é observado com o padrão Brugada. 
►d) A hipocalcemia prolonga o intervalo QT. 
e) Angina variante de Prinzmetal pode causar depressões transitórias do segmento ST sem o aparecimento de ondas Q. 
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07 - PMAS, 33 anos, hipertenso e diabético tipo I, realiza esportes com regularidade e nega tabagismo. Deu entrada na 
emergência com dor torácica do tipo aperto há cerca de 30 min. Apresentava PA: 90/60 mmHg, FC: 85 bpm, FR: 22 ipm, 
SpO2: 89%. ECG apresenta supradesnível de ST em parede lateral. Levando em consideração os dados apresentados, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) O diagnóstico de infarto agudo do miocárdio não pode ser confirmado pelo ECG por se tratar de paciente muito jovem. 
Enzimas seriadas poderão ajudar a diferenciar essa hipótese de outras patologias, como espasmo de esôfago devido a 
doença de refluxo gástrico. 

►b) Prescrever AAS e inibidor do ADP, seguido de anticoagulação e terapia de reperfusão, seja com trombólise química ou 
trombólise mecânica, imediatamente. 

c) O uso de nitrato 5 mg via sublingual para controle da dor está indicado, seguido de AAS 160 a 325 mg, oxigênio e 
betabloqueador. Opioide pode ser usado para aliviar a dor, reduzindo assim o estresse cardíaco. 

d) Questionar o paciente sobre outros fatores de risco, como história familiar ou tratamento irregular da diabetes, antes de 
indicar um procedimento agressivo, como cateterismo. Na ausência confirmada de outros fatores de risco, indicar uma 
prova funcional após controle da dor. 

e) Hospitais sem serviço de hemodinâmica devem imediatamente transferir esses pacientes para outros centros, mesmo que 
distantes, visando investigação e trombólise mecânica definitiva. 

 

 
08 - Em relação à doença pulmonar obstrutiva crônica exacerbada (DPOC exacerbada), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O uso de beta2-agonista facilita a mobilização do muco e diminui a hiperinsuflação pulmonar ao diminuir a 
resistência das vias aéreas e permitir um maior fluxo expiratório. 

2. A presença de normocarbia em paciente com tiragem intercostal que previamente apresentava alcalose 
respiratória é sinal de melhora clínica. 

3. A suplementação de oxigênio excessivo diminui a vasoconstrição pulmonar induzidas pela hipóxia com 
consequente aumento do distúrbio V/Q e maior retenção de CO2. 

4. A ventilação não invasiva não pode ser indicada na presença de acidose respiratória, sendo melhor, neste caso, 
a intubação traqueal e ventilação mecânica invasiva. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

 
09 - EN, 24 anos, feminina, admitida no hospital com queixa de 3 dias de cefaleia intensa holocraniana. Nega febre, náusea 

ou vômitos, mas ao exame clínico apresenta PA: 130x70 mmHg, P: 105 bpm, FR: 14 ipm, T: 38,2 ºC e SpO2: 98% em ar 
ambiente. Exame neurológico é normal pelo Glasgow 14, mas a paciente refere ter ingerido tramadol 100 mg há poucas 
horas. Foi optado pela coleta de liquor, o qual apresentava 80 leucócitos com 80% de neutrófilos, proteína de 90 mg/dL 
e glicose de 35 mg/dL. As pressões de abertura e fechamento não foram aferidas. Nesse cenário, o diagnóstico e a 
conduta inicial são: 

 

a) meningite viral, provavelmente não herpes – tratamento em casa com analgésicos e antitérmicos. 
b) meningite viral, provavelmente por herpes – tratamento na UTI com aciclovir 10 mg/kg 3x/dia EV. 
►c) meningite bacteriana aguda – tratamento hospitalar com ceftriaxona 2g 2x/dia EV. 
d) meningite por tuberculose – com tratamento inicialmente hospitalar com esquema RIPE VO. 
e) meningite asséptica – tratamento hospitalar com corticoide e nova coleta de liquor em 3 dias para reavaliação. 

 
 

10 - Em relação à hiperlactatemia, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Em pacientes com DPOC exacerbado, pode indicar trabalho respiratório aumentado. 
b) Em pacientes hemodinamicamente estáveis, pode indicar hipoperfusão oculta. 
c) Em pacientes etilistas, pode ocorrer na insuficiência hepática aguda. 
d) Em pacientes com asma, pode ocorrer no uso aumentado de beta-agonistas. 
►e) Em pacientes com FAARV, pode ocorrer no uso de amiodarona para a cardioversão química. 

 
 

11 - Em relação ao diagnóstico de infecção por Candida sp., assinale a alternativa correta. 
 

a) O fluconazol não deve ser indicado como terapia inicial, mesmo nos casos de candidemia quando estáveis, por ser um 
agente fungostático. 

b) A infecção do trato urinário por Candida sp. deve ser tratada mesmo em pacientes de baixo risco para candidíase invasiva. 

►c) Em pacientes com candidemia, uma equinocandina é recomendada como terapia inicial, principalmente nos casos graves, 
mesmo com baixa probabilidade de espécies resistentes ao fluconazol. 

d) O tratamento para candidemia por 21 dias é seguro, não exigindo novos controles com hemoculturas. 
e) A presença de Candida sp. em secreções respiratórias indica infecção pulmonar, sendo recomendado seu tratamento 

inicial com uma equinocandina. 
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12 - RAH, 32 anos, tabagista, ansiosa, foi submetida a abdominoplastia redutora há 6 dias e chega ao pronto-socorro com 
queixa de dispneia associada a dor torácica já com 8 horas de evolução. Ao exame, apresenta ferida operatória com 
deiscência em seu terço lateral esquerdo, com secreção purulenta em seus bordos, mas flácido e indolor, extremidades 
frias e enchimento capilar lentificado. Dados vitais Glasgow 15, PA 101/48 mmHg, FC 132 bpm, FR 32 ipm, T 37,0 ºC e 
SpO2 de 85% com O2 suplementar em névoa 10 L/min. Laboratório com hemograma Hb 13 g/dL, leucócitos 13.300/mm3 
com 5% de bastões e lactato 4,5 mmol/L. Raios X de tórax normal exceto por cúpulas diafragmáticas elevadas. ECG 
com taquicardia sinusal, mas ondas P e T negativas em V1. Ultrassom à beira do leito demonstra “no visual” coração 
com função global preservada, dilatação do VD, cava inferior cheia sem oscilar, ausências de linhas B pulmonares. No 
caso clínico descrito, o diagnóstico provável é: 

 

a) choque hipovolêmico. 
b) choque cardiogênico. 
c) choque séptico. 
►d) choque obstrutivo. 
e) síndrome da resposta inflamatória sistêmica, com choque misto. 

 
 
13 - PFDC, 25 anos, apresenta-se com história de mal-estar, ansiedade e palpitações já com 24 h de evolução. Foi atendida 

no PS, onde apresentava confusão mental e crepitantes à ausculta pulmonar, sendo manejada com amiodarona 
450 mg EV e duas tentativas de cardioversão elétrica, ambas sem sucesso. Transferida para a UTI, apresentava 
agitação psicomotora leve, sem déficits neurológicos. FC: 160 bpm, bulhas arrítmicas e sem sopros, T: 37,8 ºC, 
SpO2: 98% com cateter nasal a 3 L/min. Restante de exame clínico nada relevante. Raios X de tórax normal. Laboratório 
com hemograma normal, creatinina: 0,8 mg/dL, ureia: 38 mg/dL, K: 3,5 mEq/L, Na: 137 mEq/L, troponina-I negativa, 
PCR: 0,6 mg/dL, TSH: 0,001 mU/L, T4 livre de 5,9 ng/dL e hemoglobina glicada normal. Apresenta ECG com fibrilação 
atrial, sem outras alterações patológicas. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa 
correta. 

 

a) Fibrilação atrial aguda em paciente sem cardiopatia prévia explica o quadro acima, sendo usual em jovens nos finais de 
semana devido a maior ingesta de álcool. Por já ter 24 h de duração, a cardioversão química ou elétrica será a prioridade 
no tratamento inicial, visando evitar futuros fenômenos embólicos. 

b) Pacientes jovens com fibrilação atrial aguda apresentam alto risco de anomalias cardíacas congênitas, algumas com 
grande chance de arritmias malignas, sendo assim prioritário um estudo eletrofisiológico. 

►c) Devido ao efeito Jod-Basedow, deve-se evitar a amiodarona nesse contexto. Assim, o tratamento seria o controle da FC 
com betabloqueador, uso de tionamidas em altas doses, corticoide e agentes iodados. 

d) A amiodarona induz hipotireoidismo em até 25% dos pacientes, devido ao efeito Wolff-Chaikoff, sendo a droga de escolha 
na presença de fibrilação atrial nesse contexto. 

e) Devido ao quadro de confusão mental e febre, prioritariamente será necessário investigação minuciosa do quadro 
neurológico com tomografia de crânio, punção lombar e início imediato de antibioticoterapia de amplo espectro. 

 

 
14 - Paciente masculino de 65 anos admitido no PS de um Hospital Universitário. Apresenta-se com queixa de palpitação e 

tontura. Ao exame físico, foi aferido PA 120/80 mmHg e FC 156 bpm, lúcido e orientado. Levando em consideração os 
dados apresentados, assinale a alternativa correta. 

 

a) Caso o QRS esteja alargado, a droga de escolha será a adenosina EV. 
b) Se o escore de CHA2DS2-VASc for ≥ 1, a anticoagulação deve ser indicada. 
c) Para o controle agudo da frequência da FA, não devem ser usados β-bloqueadores e/ou verapamil e/ou diltiazem. 
►d) Caso seja um quadro de FA, essa patologia aumenta em cinco vezes o risco de AVE isquêmico. 
e) Provavelmente é um caso de fibrilação atrial (FA), e a conduta é choque de 200 J sincrônico com o QRS. 

 

 
15 - THC, 17 anos, portador de asma intermitente grave não controlada, mas com tratamento irregular. Admitido no PS por 

broncoespasmo, recebeu inalação com 6 gts de fenoterol e 25 gts de ipratrópio por duas vezes, sem qualquer melhora. 
Agora está internado na UTI há 12 horas. Ao exame: PA 140x90 mmHg, FC 120 bpm (sinusal), FR 26 ipm e afebril. 
SpO2 91%, Glasgow 15, sem déficit focal, mas agitado, com esforço expiratório importante, uso de musculatura 
acessória, retração de fúrcula e batimento de asa do nariz. Ausculta com sibilos expiratórios difusos em ambos os 
hemitórax. Levando em consideração os dados apresentados, o tratamento inicial é: 

 

a) Oxigenoterapia com cateter, refazer a inalação com 6 gts de fenoterol e 25 gts de ipratrópio mais uma vez. Se não melhorar, 
iniciar terbutalina SC, pois a FC já está muito alta, associar corticoide sistêmico e investigar a causa da descompensação, 
considerando o início de antimicrobianos. 

►b) Oxigenoterapia com cateter, refazer a inalação com 10-20 gts de fenoterol e 30-40 gts de ipratrópio, reavaliação constante 
e manter terapia inalatória otimizada se ainda apresentar broncoespasmo. Iniciar corticoide sistêmico e investigar causa 
da descompensação, considerando antimicrobianos e sulfato de magnésio. 

c) Oxigenoterapia com cateter, refazer a inalação com 6 gts de fenoterol e 25 gts de ipratrópio mais uma vez. Se não melhorar, 
suspender a terapia inalatória e iniciar VMNI com dois níveis de pressão e considerar início de antimicrobianos e sulfato 
de magnésio. 

d) Devido à FC já estar muito alta, suspender a terapia inalatória e iniciar ventilação mecânica não invasiva (VMNI) com 
betabloqueador seletivo para controle de frequência cardíaca. 

e) Devido à FC já estar muito alta e o paciente apresentar sinais de fadiga respiratória, suspender a terapia inalatória e 
proceder com a intubação traqueal com suporte ventilatório invasivo. 
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16 - Todas as situações clínicas abaixo podem levar à acidose metabólica com ânion gap normal, EXCETO: 
 

►a) cetoacidose diabética. 
b) acidose tubular renal tipo II (proximal). 
c) diarreia (GECA). 
d) reposição volêmica com grandes volumes de soro fisiológico. 
e) uso de diuréticos poupadores de potássio. 
 

17 - Sobre cuidado paliativo, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. São princípios dos cuidados paliativos: promover o alívio da dor e de qualquer outro sintoma desagradável, seja 
físico, seja psicológico, social ou espiritual, do paciente e de seu cuidador, afirmando a vida e considerando a 
morte como processo normal da vida. 

2. A construção de um gráfico diário com o PPS (Palliative Performance Scale) tem sido usada na tomada de 
decisões em cuidados paliativos e parece ter algum valor prognóstico quando associada a outros sintomas. 

3. Cuidados paliativos e cuidados curativos são mutuamente excludentes, garantindo assim o melhor resultado 
possível, já que não existe interferência nas estratégias de cuidados entre si. 

4. Os cuidados paliativos devem iniciar no momento do diagnóstico da doença que ameace a vida e se estender até 
o suporte aos familiares após o óbito do paciente. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

18 - SPC, 55 anos, PO imediato de transplante hepático, doador cadáver. Procedimento com 4 horas de duração, recebeu 
1000 mL de cristaloide, 04 frascos de albumina e iniciado noradrenalina no período anempático da cirurgia com 
necessidade de aumento da dose após reperfusão do órgão transplantado. Na UTI, chega sem sedação, já despertando 
na primeira hora, mas evolui com taquicardia sinusal, hipoxemia e esforço ventilatório, não sendo possível extubação 
no primeiro dia. No segundo dia, o paciente estava sem sedação, em ventilação mecânica modo controlado a pressão, 
SpO2: 87%, PEEP: 8, FiO2: 0,6. Gasometria com pH: 7,34, PaO2: 55 mmHg, PCO2: 30 mmHg, SpO2: 85%, BIC: 15 mEq/L, 
BE: - 6; lactato: 15 (valor de referência normal < 14), função renal normal, TGP: 850, LDH: 2.344, RNI: 3,2 e BT: 5,0 com 
enzimas canaliculares normais. Tem US Doppler de vasos hepáticos normais, raios X de tórax com infiltrado alveolar 
bilateral maior em bases. O ecocardiograma do pré-operatório não apresenta alterações de função cardíaca. Levando 
em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa correta. 

 

a) O paciente tem relação PaO2/FiO2 < 300 e raios X com infiltrado alveolar bilateral, quadro compatível com SARA pelos 
critérios de Berlin, mas devido aos exames de função hepática ruins, o diagnóstico passa a ser de falência hepática 
iminente e indicação de listagem de emergência para retransplante. 

b) Relação PaO2/FiO2 < 300 e raios X com infiltrado alveolar bilateral, quadro compatível com SARA. O melhor tratamento 
no momento seria ventilação protetora com baixo volume corrente e baixo PEEP, ajustando o ventilador para evitar 
assincronia, mas em modo espontâneo, permitindo assim conforto e que o próprio paciente ajuste seu volume por minuto. 

c) Relação PaO2/FiO2 < 300 é sugestiva de SARA, mas esperado para esse momento do pós-operatório. O correto seria 
induzir balanço hídrico negativo com diurético de alça, retirar sedação do paciente e evoluir desmame de ventilação 
mecânica, prevenindo assim infecção associada ao ventilador. 

d) Relação PaO2/FiO2 < 100 e infiltrado alveolar bilateral, quadro compatível com SARA moderada segundo os critérios de 
Berlin. Paciente necessita de ventilação mecânica em VCV com volume corrente de 8 ml/kg, PEEP de 10 cmH2O, e nesse 
caso fazer hipercapnia permissiva, para assegurar ventilação protetora. 

►e) O paciente tem relação PaO2/FiO2 < 100 e raios X com infiltrado alveolar bilateral, quadro compatível com SARA grave 
pelos critérios de Berlin. Estaria indicado manter sedação, ventilação protetora com PEEP titulada conforme melhor 
complacência pulmonar e uso de bloqueio neuromuscular para garantir pressões transpulmonares seguras. 

 
19 - A retirada precoce do acesso venoso central, quando ele não está mais em uso, é a mais importante estratégia de 

prevenção de infecção de corrente sanguínea associada ao cateter. Quanto às demais estratégias de profilaxia, 
identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O uso de barreiras máximas de proteção, como máscara, gorro, luvas, aventais estéreis e campos cirúrgicos 
cobrindo o paciente “dos pés à cabeça”, são medidas eficazes e estão indicadas para todas as punções de 
acessos venosos centrais. 

(   ) A falta da higienização das mãos e dos “hubs” com álcool 70% antes do uso do cateter é uma importante falha 
nos cuidados de manutenção do cateter. 

(   ) Cateteres inseridos na veia subclávia têm maior risco de infecção do que cateteres inseridos na veia jugular 
interna, entretanto os cateteres em veia femoral apresentam o pior risco de infecção entre todos os sítios. 

(   ) Cateteres inseridos em situações de emergência, com risco de ter havido quebra de barreiras de antissepsia, 
devem ser trocados de forma eletiva assim que o quadro clínico do paciente permitir. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – F. 
b) V – F – V – F. 
c) V – F – F – V. 
d) F – V – V – V. 
►e) V – V – F – V.  
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20 - A isquemia cerebral tardia é uma temida complicação da hemorragia subaracnoide devido ao vasoespamo. Nesse 
contexto, assinale a alternativa correta. 

 

a) A maioria dos pacientes que desenvolve vasoespamo arteriográfico apresenta sintomas de isquemia cerebral. 
b) O risco de vasoespasmo se relaciona muito pouco com o volume de sangue no espaço subaracnoide. 
c) Só pode ser detectado através de arteriografia, PET CT ou tardiamente, quando o paciente fica sintomático, sendo assim 

quase obrigatórias as medidas dos 3H na sua prevenção. 
►d) Hipertensão arterial induzida e soro endovenoso para manter a euvolemia ajudam a prevenir a isquemia cerebral. 
e) Fazer nimodipina oral reduz significativamente o risco de vasoespasmo visto na arteriografia. 

 

 
21 - Alguns agentes frequentes nas intoxicações exógenas apresentam sintomas característicos. Sobre o assunto, numere 

a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda. 
 

1. Cocaína. 
2. Monóxido de carbono. 
3. Organofosforados. 
4. Opioides. 

(   ) Cefaleia, dificuldade de concentração e torpor. 
(   ) Tórax rígido, bradipneia e miose. 
(   ) Tremor, bradicardia e broncorreia. 
(   ) Delírio, convulsões e taquicardia. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 2 – 4 – 3 – 1. 
b) 1 – 3 – 2 – 4. 
c) 4 – 2 – 3 – 1. 
d) 2 – 3 – 1 – 4. 
e) 1 – 4 – 2 – 3. 

 
 
22 - A cada 5 anos, a AHA (American Heart Association) publica novas diretrizes para reanimação cardiopulmonar (RCP) e 

atendimento cardiovascular de emergência (ACE). Segundo as diretrizes de 2015, identifique como verdadeiras (V) ou 
falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) As interrupções das compressões torácicas devem ser minimizadas e compressões efetivas, com mais de 6 cm 
de profundidade e com frequência acima de 120/min, precisam representar mais de 60% das manobras de RCP. 

(   ) A vasopressina foi removida do algoritmo de RCP em adultos, visto que não oferece nenhuma vantagem sobre a 
adrenalina. 

(   ) Uma manobra adequada apresenta relação entre compressão e ventilação de 30:2, com ventilações rigorosas e 
com dois a três segundos de duração. 

(   ) CO2 expirado pelo tubo endotraqueal maior que 10 mmHg, com aumento progressivo nesse valor, é um importante 
indicador de efetividade da manobra de RCP. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – F. 
►b) F – V – F – V. 
c) V – F – V – F. 
d) V – F – F – V. 
e) V – V – V – F. 

 

 
23 - Quais as causas mais comuns de hemorragia digestiva baixa no adulto jovem? 
 

a) Divertículo de Meckel e pólipos. 
b) Câncer e doença diverticular. 
c) Hemorroidas e angiodisplasia. 
d) Pólipos e doença diverticular. 
►e) Pólipos e doença inflamatória intestinal. 

 

 
24 - A respeito do choque hipovolêmico e sobre reposição volêmica, assinale a alternativa correta. 
 

a) O choque hemorrágico é uma forma particular de choque hipovolêmico, decorrente da perda de sangue. Nesses casos, 
ocorre apenas redução da volemia e da pré-carga, mantendo-se inalterada a capacidade do sangue de transportar 
oxigênio. 

►b) Segundo a lei de Starling, variações na pré-carga cardíaca geram alterações no débito cardíaco por efeito no volume 
sistólico durante a fase de pré-carga responsiva. 

c) Cerca de 90% dos pacientes críticos são responsivos a volume. Sendo assim, a infusão de fluidos, seja com cristaloide ou 
coloide, é a etapa essencial na ressuscitação hemodinâmica. 

d) Nos casos decorrentes de trauma, a hemorragia é a principal causa potencialmente prevenível de morte, mas, felizmente, 
a despeito da gravidade inicial, não existe correlação com o desenvolvimento tardio de infecção ou disfunção de órgãos. 

e) Embora usada no passado, modernamente a medida da pressão do átrio direito através da PVC não tem mais importância 
fisiológica ou clínica. 
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25 - PAM, 56 anos, hipertenso mal-controlado, com história de cefaleia súbita e 2 episódios de vômitos, seguidos de 
hemiparesia do dimídio esquerdo e confusão há cerca de 2 horas. Exame físico mostra: PA = 180/110 mmHg, 
FC = 62 bpm, T = 36,5 °C. Glasgow = 13 (AO = 4, RV = 4, RM = 5). Pupilas isocóricas e fotorreagentes. Ausência de 
rigidez de nuca. Tomografia de crânio mostra hematoma com cerca de 4 x 4 cm na região de gânglios da base à direita, 
com desvio da linha média de 3 mm e ventrículo lateral a direita menor. Levando em consideração os dados 
apresentados, assinale a alternativa correta. 

 

a) Não se deve reduzir a pressão arterial desse paciente, devido ao risco de isquemia perilesional e piora neurológica. 
b) Está indicado o uso imediato de manitol na dose de 1,5 a 2 g/kg em bólus, para controle da hipertensão intracraniana. 
c) O paciente deve ser imediatamente encaminhado ao centro cirúrgico, para evacuação do hematoma e instalação de 

monitor de pressão intracraniana. 
d) Está indicada sedação, intubação com suporte ventilatório e a hidantalização precoce com 20 mg/kg EV, para a profilaxia 

de eventos convulsivos devido à sua elevada incidência e ao alto risco de ressangramento durante as convulsões. 
►e) O paciente pode iniciar terapia com heparina, para profilaxia de trombose venosa após 48 horas, desde que a hemorragia 

esteja estabilizada. 
 
26 - A ventilação com volume controlado (VCV) é um dos principais modos ventilatórios utilizados em pacientes que 

dependem de suporte invasivo. Quanto a esse importante modo de ventilação, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O “trigger” pode ser ajustado a pressão, fluxo ou tempo, dependendo do contexto clínico, sendo o “trigger” a fluxo o mais 
usado, devido à sua sensibilidade em perceber a inspiração iniciada pelo paciente. 

b) Mesmo com o volume corrente controlado pelo ventilador, em modo assistido, o paciente consegue ajustar a frequência 
respiratória e o fluxo inspiratório, sendo assim um método confortável em pacientes com grande dispneia. 

c) O suporte dado pelo ventilador ao paciente durante os ciclos inspiratórios é variável e aumenta com o esforço inspiratório 
produzido pelo paciente através do diafragma e intercostais. 

d) A diferença matemática entre a pressão de pico e a pressão de platô aferida com a pausa inspiratória está intimamente 
relacionada à complacência pulmonar, sendo esse valor um bom indicador das características do parênquima pulmonar. 

e) O tempo inspiratório é fixo, dependendo do formato de onda inspiratória e do fluxo máximo inspiratório ajustados, mas não 
depende do volume corrente, por ser essa variável controlada pelo ventilador. 

 
27 - A ventilação mecânica não invasiva (VMNI) é um método de suporte ventilatório cada vez mais empregado em 

pacientes com diferentes etiologias de insuficiência respiratória. Quanto às indicações da VMNI, assinale a alternativa 
correta. 

 

a) Apresenta resultados excelentes em pacientes HIV com hipoxemia grave. 
b) Esse método é seguro, podendo ser usado sem ressalvas em pacientes com dificuldade de proteção de via aérea. 
c) A ventilação não invasiva está contraindicada no pós-operatório da cirurgia torácica ou abdominal alta. 
d) Devido ao desconforto, recomenda-se manter uma sedação leve durante o seu uso. 
►e) Após extubação, seu uso aumenta as taxas de sucesso de desmame da ventilação invasiva de pacientes com DPOC. 

 
28 - Hipertensão portal é responsável por 10 a 20% das hemorragias digestivas altas, principalmente devido a varizes de 

esôfago, e apresenta uma mortalidade no primeiro ano de até 60%, por ressangramento ou complicações hepáticas. 
Quanto ao tratamento agudo dessa importante patologia, assinale a alternativa correta. 

 

a) A ligadura elástica das varizes é muito efetiva, mas, devido ao risco dos elásticos se soltarem alguns dias após o 
procedimento, levando a ressangramento, prefere-se, sempre que possível, a escleroterapia como primeira estratégia 
terapêutica. 

b) Octreotide 50 mcg em bólus e de 50 a 100 mcg/h por 2 a 5 dias EV foi uma estratégia muito usada no passado, mas 
abandonada devido à tafilaxia observada com o uso da droga. 

►c) A vasopressina foi abandonada nesse contexto devido a repercussões hemodinâmicas, mas seu análogo, a terlipressina 
está associada a bom controle do sangramento e com melhor sobrevida confirmada em estudos clínicos. 

d) A derivação portossistêmica intra-hepática transjugular (TIPS) é muito efetiva no controle do sangramento agudo, 
principalmente nos casos de cirrose com gradiente porto-cava já menores que 10 mmHg, sendo seu uso progressivamente 
mais comum. 

e) A profilaxia de infecção deve ser realizada apenas para pacientes com ascite e pode ser feita com norfloxacina, 
ciprofloxacina ou ceftriaxona quando alguma resistência ou alergia às quinolonas for documentada. 

 
29 - Quanto às soluções para reposição de volume nos pacientes críticos, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O soro fisiológico 0,9% é um cristaloide isotônico, barato e disponível, que pode ressuscitar tanto o intravascular quanto o 
interstício, mas o cloro elevado em relação ao plasma pode levar a acidose metabólica quando utilizado em grandes 
volumes. 

b) O ringer lactato é um cristaloide que, quando comparado ao soro fisiológico 0,9%, não utiliza cloro como principal ânion e 
apresenta uma maior osmolaridade, evitando assim acidose metabólica e exigindo menores volumes na ressuscitação. 

c) As soluções hipertônicas são as escolhas preferenciais para a ressuscitação volêmica na UTI, pela maior permanência no 
espaço intravascular, menor volume e melhor segurança quanto ao risco de disfunção renal. 

d) A albumina é considerada a solução de ressuscitação ideal, exceto pelo preço elevado, sendo eficaz e segura em 
diferentes contextos clínicos, incluindo trauma e TCE. 

e) Por permanecerem mais tempo no vaso, apresentarem custos progressivamente mais baixos e um bom perfil de 
segurança, os coloides como HAES e gelatina fluida modificada estão se tornando a solução preferencial de reposição 
nos pacientes críticos. 
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30 - Nas últimas duas décadas, o controle glicêmico entre os pacientes críticos tem sido tópico de extensivo estudo, com 
importantes mudanças na prática clínica. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta. 

 

a) O controle glicêmico é uma meta importante no cuidado do paciente crítico, com alvos de glicemia restritos, particularmente 
entre os pacientes diabéticos com controles glicêmicos prévios ruins. 

b) A hipoglicemia espontânea ou induzida pela terapia com insulina é um evento frequente na UTI, que felizmente não está 
associado a um aumento de mortalidade quando tratado rapidamente. 

►c) O diagnóstico prévio de diabetes mellitus parece ter um papel protetor entre os pacientes críticos, apesar do fato de essa 
patologia estar associada a maior mortalidade em pacientes ambulatoriais. 

d) O ‘tempo-no-alvo’ é definido como o percentual de tempo no qual a glicemia permaneceu entre valores desejados, sendo 
que uma redução significativa de mortalidade foi observada para valores de ao menos 20%. 

e) Trabalhos recentes demonstram o potencial deletério da variabilidade glicêmica, mas curiosamente esse efeito não parece 
depender da média dos valores glicêmicos e nem da intensidade da sua variação. 

 
31 - PEI, 62 anos, sem comorbidades prévias, apresenta perda de força muscular à direita com 1h30 de evolução. Ao exame 

clínico, apresenta Glasgow 15, colaborativo, FM grau IV em membro superior direito, crepitantes em bases pulmonares, 
sopro diastólico ++/IV paraesternal esquerdo, abdome indolor, mas com fígado aumentado e espaço de Traube 
ocupado. Dados vitais PA 110x70 mmHg, FC 88 bpm, FR 26 ipm, T 38,0 ºC e SpO2 92%. TAC de crânio com pequena 
lesão isquêmica parietal esquerda, sem edema ou sangramento. Com relação ao caso clínico descrito, o diagnóstico 
provável foi confirmado com exames complementares. Nesse contexto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) 
as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Ceftriaxona com gentamicina por 2 semanas é uma escolha antibiótica apropriada nesse caso. 
(   ) Hemocultura com crescimento de Streptococcus gallolyticus (bovis) está associada com doença hepática, como 

cirrose, e anormalidades gastrointestinais, como neoplasia de colón. Nesse contexto, a colonoscopia está 
indicada para melhor avaliação diagnóstica. 

(   ) Se, após 72 horas, nova TAC de crânio não demonstrar hemorragia, o paciente deverá ser mantido com 
anticoagulação full-dose, para evitar novos eventos embólicos. 

(   ) Recorrência de embolia ou hemoculturas positivas após 10 dias de tratamento com antibiótico ou lesão de 
etiologia fúngica indicam necessidade de intervenção cirúrgica. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – V. 
b) F – V – V – F. 
c) V – F – F – V. 
►d) V – V – F – V. 
e) F – F – V – F. 

 
32 - SCI, masculino, 22 anos, 95 kg, previamente hígido. Admitido no PS por rebaixamento do nível de consciência, de 

causa a esclarecer. Exame físico: PA 130x70 mmHg, FC 110 bpm, FR 14 ipm, SpO2 92%, Glasgow 7, pupilas isocóricas 
e fotorreagentes, hemiplégico à direita. Restante do exame sem alterações. Optado por entubar o paciente para 
proteção de vias aéreas. Nesse caso, a regulagem segura do ventilador é: 

 

a) modalidade PCV, por ser mais segura quanto aos picos de pressão: pressão e tempo inspiratório necessários para gerar 
volume corrente de 570 mL, PEEP 10 cmH2O, FiO2 30-40% (com SpO2 alvo de 92-96%) e FR 14 ipm. 

b) modalidade VCV, por permitir um melhor controle do volume minuto e ser um paciente com lesão neurológica: volume 
corrente de 570 mL, fluxo 30 L/min, PEEP 5 cmH2O, FiO2 30-40% (com SpO2 alvo de 92-96%) e FR 14 ipm. 

c) modalidade PSV, para manter o paciente sem sedação e vigiar nível de consciência: PS inicial de 12 cmH20, mas ajustado 
para manter o volume corrente ao redor de 570 mL, PEEP 5 cmH2O, FiO2 30-40% (com SpO2 alvo de 92-96%). 

d) modalidade PCV ou VCV (não há superioridade de um ou de outro): precisa-se da altura do paciente para determinar peso 
predito e volume corrente ideal, PEEP 6 cmH2O, FiO2 30-60% (com SpO2 alvo de 98-100%) e FR 14 ipm. 

►e) modalidade VCV, mas para determinar os valores iniciais seguros precisa-se da altura do paciente e ajustes posteriores 
devem levar em consideração a PaCO2 na gasometria. 

 
33 - PCK, 54 anos, feminina, com história de artralgias nos punhos e lombalgia sob acompanhamento no ambulatório da 

ortopedia há cerca de 2 anos, faz uso frequente de ibuprofeno ou cetoprofeno para controle dos sintomas e omeprazol 
para proteção gástrica. Relata que, há 10 dias, percebeu o surgimento de edema de membros inferiores e “urina 
espumosa”. Ontem, procurou atendimento de urgência por dispneia ao repouso, sendo transferida para a UTI nesta 
manhã. Exame físico: bom estado geral, afebril, corada, edemaciada (+++/4), dispneica, PA 200x105 mmHg e FC 96 bpm, 
SpO2 85% em ar ambiente. Ritmo cardíaco regular, dois tempos e sem sopros. Estertores crepitantes até ápices 
bilateralmente. Volume urinário 200 mL/dia, creatinina 5,4 mg/dL, ureia 198 mg/dL, K 5,0 mmol/L, cálcio 8,3 mg/dL, 
albumina sérica 2,3 g/dL e sódio sérico 144 mEq/L. Exame de urina: pH urinário 6,0, densidade 1020, proteínas ++++, 
leucócitos > 100, eritrócitos 40/campo. Levando em consideração os dados apresentados, qual a principal hipótese 
diagnóstica e o manejo farmacológico inicial recomendado? 

 

a) Síndrome hemolítico-urêmica – Solução salina a 0,9% e diureticoterapia. 
►b) Nefrite intersticial aguda – Corticoterapia e drogas vasoativas para controle de pressão arterial. 
c) Glomeruloesclerose segmentar e focal – Corticoterapia e ômega 3. 
d) Infecção do trato urinário – Antibioticoterapia e solução salina a 0,9%. 
e) Tuberculose renal – Antibioticoterapia e diureticoterapia. 
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34 - A ecocardiografia é de central importância para o diagnóstico e tratamento da endocardite infecciosa. Em qual das 
situações abaixo está indicado o exame feito por via transesofágica? 

 

a) Está indicada em todos os casos suspeitos de endocardite infecciosa. 
b) Sempre que a ecocardiografia transtorácica for positiva para endocardite, deve-se fazer um exame por via transesofágica, 

com o objetivo de procurar complicações, como abscessos paravalvares. 
►c) Está indicada em pacientes com suspeita de endocardite infecciosa quando o exame por via transtorácica for negativo ou 

inadequado. 
d) Está indicada para pacientes com endocardite causada por Staphylococcus aureus devido ao alto risco de insuficiência 

valvar aguda. 
e) Está indicada em pacientes já com história prévia de insuficiência cardíaca. 

 
35 - CCV, feminina, 50 anos, 1,65 m de altura, foi transferida para a UTI no PO imediato de apendicite complicada. Sem 

comorbidades conhecidas, sedada e com antibiótico apropriado. A gasometria de admissão apresenta pH = 7,34, 
PaO2 = 80 mmHg, PaCO2 = 52 mmHg, BIC = 25 mEq/L, SaO2 = 91%. O ventilador está em modo controlado a volume, 
com VC = 510 mL, FR = 14 ipm, PEEP = 12 cmH2O, FiO2 = 0,60. A pressão de pico medida foi de 50 cmH2O, pressão de 
platô foi de 38 cmH2O e não foi observado auto-PEEP. Com base nas informações apresentadas, a conduta inicial é: 

 

a) reduzir a PEEP para 10 cmH2O e subir a frequência respiratória para 20 ipm. 
b) aumentar o fluxo inspiratório visando aumentar a relação I:E e aumentar a FiO2 para 0,70. 
c) recrutamento alveolar com aumento da PEEP até 30 cmH2O, mas deixando em 15 cmH2O após a manobra. 
►d) reduzir o volume corrente para 360 mL e subir a frequência respiratória para 18 ipm. 
e) reduzir a FiO2 para 0,70 e iniciar bloqueio muscular com curare. 

 
36 - MMC, 55 anos, com história de litíase renal, encontra-se no pronto-socorro há 01h45min com diagnóstico de 

pielonefrite. Após infusão de 2000 ml de soro fisiológico 0,9%, apresenta Glasgow 15, PA 112/65 mmHg, P 110 bpm, 
FR 28 ipm, SaO2 93% com O2 em névoa 6 L/min e lactato arterial 3,2 mmol/L. Após 4 h, foi avaliada novamente e 
apresenta Glasgow 12, PA 110/80 mmHg, P 118 bpm, FR 18 ipm, SaO2 90% em névoa 8 L/min e lactato 1,3 mmol/L. A 
gasometria arterial nesse segundo momento demonstrava pH 7,24, PaO2 60 mmHg, PaCO2 62 mmHg, HCO3 23 mEq/L 
e SaO2 91%. Qual o distúrbio gasométrico identificado e o que ele representa? 

 

a) Acidose metabólica e provável insuficiência renal aguda. 
b) Acidose metabólica e acidose respiratória e provável hipercloremia. 
►c) Acidose respiratória e provável fadiga ventilatória. 
d) Acidose respiratória e alcalose metabólica e provável congestão pulmonar. 
e) Acidose metabólica e alcalose respiratória e provável hiperventilação. 

 
37 - A sepse é uma síndrome extremamente prevalente e apresenta elevada morbidade e mortalidade atualmente. Seu 

reconhecimento precoce e tratamento adequado são primordiais para a mudança desse cenário. Com relação ao 
conceito, diagnóstico e tratamento da sepse, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Rebaixamento do nível de consciência, FR ≥ 22 ipm e PAS ≤ 100 mmHg formam um escore (qSOFA) com baixa 
sensibilidade diagnóstica de sepse, mas com boa acurácia na predição do óbito fora da UTI, podendo ser útil em 
classificar os pacientes já com diagnóstico quanto ao maior risco de óbito. 

(   ) O pacote de ações para a primeira hora após o diagnóstico consiste na coleta dos exames para avaliar disfunção, 
coleta de hemoculturas e administração de antibiótico apropriado ao contexto, por via endovenosa, na dose 
máxima e sem ajuste à função renal. Para pacientes com PAS < 65 mmHg ou hiperlactatemia, iniciar bólus de 
cristaloide e se necessário noradrenalina. 

(   ) Na definição mais recente, a frequência respiratória baixa ou a PaCO2 acima de 50 mmHg foram incluídos entre os 
critérios de SIRS visando aumentar sua sensibilidade e assim o diagnóstico precoce em alguns pacientes, como 
os idosos. 

(   ) Na presença de uma disfunção orgânica, sem outra explicação plausível e com foco infeccioso presumível, deve-
se pensar em sepse e o pacote de tratamento iniciado imediatamente. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – V. 
b) F – V – V – F. 
c) V – F – V – F. 
d) F – V – F – V. 
►e) V – V – F – V. 

 
38 - SPA, 70 anos, diabético, está internado há 3 dias com quadro de sepse abdominal, mas já no segundo PO de colectomia 

com colostomia por tumor perfurado de cólon. Encontra-se ainda na UTI, sob ventilação mecânica com FiO2 0,3 e 
PEEP 10 cmH2O, estável hemodinamicamente, em jejum há mais de 48 h e apresentando períodos de hipoglicemia. Ao 
exame, abdome flácido, porém com colostomia não funcionante, embora sem sinais de isquemia. Risco nutricional 
pelo NRS 2002. Levando em consideração os dados apresentados, deve-se: 

 

►a) iniciar terapia enteral trófica pelo trato gastrointestinal íntegro, monitorizando exames para síndrome de realimentação. 
b) iniciar terapia parenteral exclusiva, pois a colostomia ainda não é funcionante. 
c) iniciar terapia enteral dose plena, pois não há risco de síndrome de realimentação. 
d) manter jejum até o funcionamento da colostomia utilizando soro glicosado 10%, devido às hipoglicemias. 
e) escalonar antibiótico e aguardar a melhora do quadro de sepse para iniciar a terapia nutricional. 
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39 - A pancreatite aguda é definida como severa quando o paciente apresenta disfunção de um ou mais órgãos que persiste 
por mais de 48 horas. Considerando as atuais evidências em relação ao tratamento dessa doença, assinale a alternativa 
correta. 

 

a) A nutrição parenteral total (NPT) deve ser iniciada preferencialmente nas primeiras 72 horas após o diagnóstico, para 
todos os pacientes, desde que não haja instabilidade hemodinâmica e até o aporte enteral ser possível e suficiente. 

►b) A nutrição enteral está indicada nos pacientes que não toleram ou são incapazes de ingestão por via oral. Sondas com 
posicionamento gástrico ou enteral são clinicamente equivalentes. 

c) Nos pacientes com sinais de necrose pancreática evidenciada na tomografia de abdome, deve-se iniciar antibiótico de 
largo espectro, como meropenem, para a profilaxia de infecção. 

d) Devido à presença comum de cândida no trato intestinal, profilaxia com antifúngicos é praticamente obrigatória nas formas 
graves. 

e) A presença de necrose em mais de 50% do tecido pancreático é uma indicação de procedimento cirúrgico precoce de 
necrosectomia. 

 
40 - OPF, 15 anos, 70 kg, com diagnóstico de diabetes há apenas 2 anos, apresenta queixa de náuseas e vômitos, associado 

a dor abdominal difusa. Ao exame, a paciente está desidratada, PA 100/60 mmHg, T 35,9 ºC, FR 30 ipm. No laboratório, 
observamos glicemia capilar: 400 mg/dL. Gasometria arterial: pH 7,28, PaO2 98 mmHg, PaCO2 19 mmHg, 
HCO3 5,2 mEq/L, SaO2 98%. Sobre o diagnóstico/tratamento inicial nesse contexto, assinale a alternativa correta. 

 

a) O distúrbio acidobásico predominante é alcalose respiratória. 
b) O mecanismo fisiopatológico envolve o aumento da liberação de insulina com diminuição da captação hepática da glicose, 

gerando o aumento da glicemia plasmática. 
c) Dietas com restrição calórica ou até jejum por poucos dias podem facilitar o controle da hiperglicemia, permitindo assim 

um controle mais rápido do distúrbio acidobásico com doses muito menores de insulina regular. 
►d) Após bólus inicial, a infusão contínua de insulina regular EV na dose ao redor de 0,1 UI/kg deverá ser mantida mesmo em 

glicemias já normalizadas, mas nesse caso será necessário aumentar o aporte calórico. 
e) A reposição vigorosa de bicarbonato de sódio, associado com hidratação, usualmente com vários litros de cristaloide, será 

suficiente para corrigir o distúrbio acidobásico. 
 
41 - Nos pacientes com asma grave, sob ventilação mecânica invasiva modo VCV (controlado a volume), além do uso de 

broncodilatadores, a outra medida adotada para minimizar o autoPEEP é: 
 

a) mudar a forma de onda para fluxo inspiratório decrescente. 
b) aumentar a frequência respiratória visando suprimir o drive ventilatório da paciente. 
►c) aumentar o fluxo inspiratório máximo. 
d) reduzir a PEEP extrínseca aplicada pelo ventilador mecânico. 
e) desconectar temporariamente o paciente do ventilador, permitindo assim a saída do ar aprisionado. 

 
42 - UAC, masculino, 48 anos, etilista crônico, já com vários estigmas pelo álcool, sem beber há 2 dias, apresentou episódio 

único de crise convulsiva há aproximadamente 80 min. Os familiares relataram eventos semelhantes no passado. No 
PS, o paciente está hiperativo, com movimentos incoordenados, mas o exame neurológico não apresenta sinais focais. 
Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Hidratação, reposição de glicose com tiamina e suporte nutricional são importantes itens no suporte clínico 
desses pacientes. O controle dos sintomas pode ser feito com benzodiazepínicos ou com estratégias “não 
diazepínicas” com o uso de drogas antiepilépticas, como gabapentina. 

(   ) Crise convulsiva no segundo dia de abstinência sugere lesão estrutural cerebral, já que convulsão por abstinência 
usualmente ocorre após o quinto dia, sendo por isso necessária uma TAC de crânio imediatamente. 

(   ) Devido à ocorrência de crise convulsiva em casa, o diagnóstico principal passa a ser de estado de mal convulsivo, 
gerando os movimentos incoordenados. 

(   ) Pacientes com crises convulsivas apresentam maior probabilidade de evoluírem para delirium tremens, que se 
manifesta ainda com insônia, náusea/vômitos, tremor, alucinações e ansiedade. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – F – F – V. 
b) V – F – V – F. 
c) V – V – F – F. 
d) F – V – V – F. 
e) F – V – F – V. 

 
43 - PEK, 25 anos, feminina, caucasiana, submetida a cirurgia de mamoplastia eletiva. Na avaliação pré-operatória não 

foram encontradas comorbidades e possui perfil cardiológico e laboratorial dentro da normalidade 
(creatinina 0,9 mg/dL). Iniciado procedimento cirúrgico, administrados sulfentanil, atracúrio e propofol na indução 
anestésica e mantida em ventilação mecânica sob o uso de isoflurano e óxido nitroso. Decorrida uma hora de cirurgia, 
apresentou taquicardia, queda da saturação arterial de oxigênio (78%), retenção de CO2 (98 mmHg), sudorese e 
hipertermia (41,5 ºC). Suspensa anestesia inalatória, administrado dantrolene 100 mg, realizadas manobras para 
controle da temperatura. Concluída a cirurgia, a paciente foi transferida para a UTI. Laboratório demonstrava 
creatinina 2,1 mg/dL, cálcio sérico 6,0 mg/dL e creatino-fosfoquinase 96.707 U/L. Visando evitar a necessidade de 
terapia dialítica inicialmente, o manejo da disfunção renal aguda é feito com: 

 

a) antibioticoterapia de amplo espectro e correção da hipocalcemia. 
►b) reposição volêmica com solução cristaloide, alcalinização urinária e correção da hipocalcemia. 
c) heparinização plena e bloqueio neuromuscular. 
d) reposição volêmica com solução glicofisiológica, antibioticoterapia e corticoterapia. 
e) indução de hipotermia com compressas frias e gelo, tiamina endovenosa e corticoterapia.  
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44 - PFEM, 79 anos, com cerca de 60 kg, hipertensa, admitida por rebaixamento do nível de consciência, já com 18 h de 
evolução. Apresentava sinais importantes de desidratação, PA 60/40 mmHg, FC 124 bpm, T 37 ºC, creatinina 2,8 mg/dL, 
ureia 268 mg/dL, sódio 168 mEq/L, potássio 5,8 mEq/L. Parcial de urina sugestivo de infecção urinária. Levando em 
consideração os dados apresentados, assinale a alternativa correta. 

 

a) Devido à disfunção renal, não será possível repor volume sem gerar congestão no idoso, mas como alternativa pode-se 
instalar noradrenalina em acesso central e iniciar hemodiálise para controle da hipotensão e dos eletrólitos. 

b) A correção rápida da hipernatremia crônica pode ocasionar perda de volume neuronal e ruptura de vasos com hemorragia 
do sistema nervoso central. 

c) Por ser um evento agudo com menos de 24 h de evolução, a correção rápida da hipernatremia poderá ser realizada, sem 
risco de lesão do sistema nervoso central e com recuperação mais rápida do nível de consciência da paciente. 

d) A desidratação observada foi desencadeada pela falta de ingesta de água, sugerindo maus tratos ao idoso pelos 
cuidadores e familiares. 

►e) Mesmo sendo idosa e com hipernatremia, o manejo da hipotensão deverá ser feito com solução cristaloide, como soro 
fisiológico, associado com noradrenalina se ainda persistir hipotensa após 1500 mL de reposição em bólus. 

 
 

45 - XRA, 32 anos, masculino, foi admitido na UTI depois de colecistectomia eletiva após diagnóstico de pancreatite biliar 
edematosa 10 dias antes. Quanto ao manejo nas primeiras 24 horas de pós-operatório desse paciente, com base nos 
projetos “Acerto” e “Enhanced Recovery After Surgery”, é INCORRETO afirmar: 

 

a) A presença de ruídos hidroaéreos e eliminação de flatos não deveriam definir o início da dieta enteral/via oral na presença 
de estabilidade hemodinâmica, sendo possível iniciar no PO imediato dieta líquida. 

►b) Recomenda-se a utilização de opioides via oral (quando não for necessário jejum) ou endovenosa nas primeiras 24 horas 
de pós-operatório, pela possibilidade de dor importante, sendo o uso de anti-inflamatórios menos indicado nesse período. 

c) Pacientes podem se apresentar hipotérmicos na admissão à UTI e a hipotermia, mesmo leve, relaciona-se ao aumento de 
complicações pós-operatórias, como sangramentos e infecções. 

d) Quando necessária, a sonda nasogástrica deve ser utilizada a fim de iniciar precocemente a alimentação via enteral, não 
devendo ser aferida regularmente a presença de estase gástrica. 

e) A mobilização precoce do paciente diminui o risco de tromboembolismo venoso, além de interferir na duração do íleo. 
 

 
46 - CHC, 58 anos, diabética, 92 kg, altura de 1,62 m, com diagnóstico de SARA por choque séptico decorrente de abscesso 

em coxa esquerda já tratado. Gasometria com pH 7,29, PaCO2 48 mmHg, PaO2 65 mmHg, BIC 18 mg/dL, SaO2 90%. Na 
VM modo VCV com FiO2 100%, PEEP 6 cmH2O, VC 550 mL, FR 25 ipm, fluxo 50 Lpm, apresenta Pplatô 34 cmH2O. 
Encontra-se hemodinamicamente estável, mas com dose baixa de noradrenalina. Nesse caso, o ajuste de 
ventilação deve: 

 

a) corrigir a retenção de CO2 ajustando-se o VC para 6-8m L/kg de peso real e corrigindo a PEEP pela tabela ARDS-NET. 
b) diminuir o VC para menos de 6 mL/kg de peso predito e ajustar a PEEP usando ponto de inflexão superior da curva P-V. 
c) ajustar o VC para no máximo 8 mL/kg de peso predito, devendo-se ajustar a PEEP usando método de Suter, hoje 

considerado como o melhor método. 
►d) diminuir o VC para 6 mL/kg de peso predito, pronar por pelo menos 16 horas (se respondedor) e titular a PEEP pela tabela 

ARDS-NET. Tentar manter driving pressure abaixo de 15 cmH2O tolerando a hipercápnia. 
e) ajustar o VC para o menor valor necessário para manter o PaCO2 normal e corrigir a PEEP usando a tabela ARDS-NET 

(ARMA), mas garantir que a driving pressure seja maior que 15 cmH2O. 
 

 
47 - Em um paciente sedado, sob VM invasiva, no PO imediato de revascularização do miocárdio, com monitorização da 

capnografia desde a chegada, a queda súbita do CO2 expirado no final da primeira hora sugere qual diagnóstico e 
conduta? 

 

►a) Sangramento ativo, sendo importante verificar os drenos. 
b) Congestão pulmonar, sendo importante fazer uma ampola de furosemida EV. 
c) Intubação esofágica, sendo importante reposicionar o TOT (reintubar se necessário). 
d) Hipoventilação alveolar, sendo importante aumentar a FR no ventilador. 
e) Intoxicação por fentanil, sendo importante reduzir a sedação. 

 

 
48 - A respeito da avaliação da via área e antecipação de uma via área difícil, assinale a alternativa correta. 
 

a) O uso de coxim cervical com extensão da cabeça em relação ao tórax permite uma melhor visualização da via aérea e 
facilita a intubação. 

►b) Em pacientes inconscientes ou com histórico de trauma, a presença de corpo estranho ou material obstruindo a via aérea 
deve ser sempre verificada. 

c) Tanto a cricostomia quanto a traqueostomia são estratégias eficientes de manejo da via aérea difícil na emergência. 
d) Gestantes a termo, diabéticos e obesos com IMC > 30 frequentemente apresentam um Mallampati de I, antecipando as 

dificuldades observadas na sua intubação. 
e) A classificação de Cormack Lehane é baseada na distância interincisivos na abertura bucal máxima, sendo um Cormack 

III indicativo de via aérea difícil. 
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49 - Em relação ao diagnóstico e manejo da encefalopatia hepática, assinale a alternativa correta. 
 

a) Antibiótico por via oral deve ser administrado juntamente com a lactulose para todos os casos de encefalopatia na sua 
fase inicial e suspensos assim que haja melhora dos sintomas. 

b) Devido ao grande risco de infecção nos pacientes com cirrose, os casos de encefalopatia deveriam ser investigados com 
punção lombar, por ser um procedimento simples e seguro, além de EEG, por ser um exame com achados específicos. 

c) A lactulose diminui a absorção intestinal da amônia devido a seu efeito catártico, podendo ser administrada na forma de 
enema para pacientes comatosos e com dificuldade de ingestão por via oral. 

►d) A derivação portossistêmica intra-hepática transjugular (TIPS) é efetiva no controle da hipertensão portal na cirrose, mas 
encefalopatia hepática ocorre entre 5 a 35% dos casos, embora frequentemente melhore com o tratamento clínico 
otimizado. 

e) Embora possa ser decorrente da progressão da doença hepática de base, usualmente a encefalopatia é precipitada por 
um evento agudo, como sangramento intestinal, dietas ricas em carboidratos, obstipação ou até infecção. 

 
50 - PPP, 45 anos, com história de HAS grave e já com insuficiência renal dialítica aguardando transplante. Apresenta 

hiperparatireoidismo secundário de difícil controle, sendo submetido a paratireoidectomia total há 14 dias. Retorna 
agora ao PS com história de perda súbita de consciência em casa, mas recuperando espontaneamente sem outros 
sintomas. Enquanto aguarda resultado do laboratório, o plantonista observa no ECG ritmo sinusal, com intervalo P-R 
curto e QT muito longo. Em relação ao diagnóstico provável no caso clínico descrito, é correto afirmar: 

 

a) A correção de hipocalemia não deve ser realizada nesse momento. 
b) A utilização da quinidina nesse paciente é acertada. 
►c) Administração de isoproterenol EV é protetora. 
d) A correção de hipomagnesemia deve ser evitada. 
e) A presença de bradicardia sinusal é um fator de proteção. 

 


