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PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA 
 

ESPECIALIDADE: 
 

Medicina Intensiva  
 

I N S T R U Ç Õ E S 
 
1. O tempo total concedido para a resolução desta prova é de três horas, incluindo o tempo 

destinado ao preenchimento do cartão-resposta. 
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome e seu número de inscrição e registre essas informações 

nos espaços abaixo. Coloque seu nome e assine no local indicado. Verifique, no cartão-
resposta, se há marcações indevidas nos campos destinados às respostas. Se houver, reclame 
imediatamente ao fiscal. 

3. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 
questões, no total de trinta, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar 
dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade. 

4. Cada questão objetiva é apresentada com cinco alternativas diferentes de respostas (de “A” a 
“E”), das quais apenas uma é correta. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste 
caderno, exceto a grade constante da última folha. 

6. Transcreva as respostas para o cartão-resposta com caneta esferográfica transparente de tinta 
preta (preferencialmente) ou azul. O cartão-resposta será o único documento válido para efeito 
de correção. Em hipótese alguma ocorrerá sua substituição por erro de preenchimento ou 
qualquer dano causado por você. 

7. Durante a realização da prova não será permitida comunicação entre candidatos ou pessoas 
estranhas ao Processo Seletivo, bem como consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, 
nem porte/uso de relógio de qualquer modelo, de telefones celulares ou de qualquer outro 
equipamento eletrônico, de bonés, de chapéus ou de qualquer outra cobertura. É vedada 
também a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em 
embalagem plástica transparente, sem rótulo e/ou etiquetas. 

8. Caso esteja portando algum dos objetos mencionados acima, eles deverão ser embalados, 
identificados e deixados à frente na sala, em local visível, antes do início da prova. Embalagens 
para tal fim serão fornecidas pela COPERVE/UFSC. Objetos eletrônicos deverão estar 
desligados.  

9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá 
entregar este material e se retirar definitivamente do local de prova após uma hora do início da 
prova. 

10. Os três últimos candidatos somente poderão entregar o material e retirar-se do local 
simultaneamente. 

11. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial quando da sua divulgação, anote-as na grade 
disponibilizada na última folha do caderno de prova, a qual poderá ser destacada e levada com 
você. 

 
 

__________________________________________ 
ASSINATURA  

 
INSCRIÇÃO 

 

 

 
 
 

NOME DO(A) CANDIDATO(A) 
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01) Mulher, 62 anos, obesa, hipertensa, diabética do tipo II e com baixa adesão ao tratamento, dá 

entrada na emergência com quadro de dispneia iniciada há cerca de 45 minutos, não tolerando 
decúbito. Traz exames complementares, de oito meses atrás, que mostram função renal 
comprometida (creatinina sérica 2,4) e ecocardiograma transtorácico com hipocinesia difusa sem 
disfunção valvar e com Fração de Ejeção de Ventrículo Esquerdo de 35%. Ao exame físico, 
apresenta-se inquieta, sudoreica, não tolera decúbito, FC= 110 bpm (ritmo sinusal ao monitor), 
PA= 140/100 mmHg, Tax= 36,0 °C, SpO2= 88%, FR= 32 rpm, HGT= 195, GCS= 15, sem déficits 
neurológicos focais, ausculta cardíaca com ritmo de galope (B3), ausculta respiratória com 
estertores crepitantes até junção de terço superior com terço médio bilateral, abdome sem 
particularidades, extremidades frias, enchimento capilar em torno de 5 segundos, edema 
periférico +++/4+. Nega febre, sintomas gripais ou secreção de vias aéreas antecedendo o 
episódio, porém refere ter percebido redução do volume urinário nos últimos três meses. 
Instalada ventilação não invasiva com melhora do padrão ventilatório e iniciadas medidas 
clínicas. Sobre o quadro relatado, qual o perfil clínico da paciente e quais as medidas 
terapêuticas indicadas, respectivamente? 

 
A (   ) Quente/úmido com predomínio de congestão – Iniciar terapia com vasodilatador (nitrato EV) + 

diurético e considerar inotrópico, se refratária às medidas iniciais. 
B (   ) Frio/úmido com predomínio de congestão – Iniciar terapia com vasodilatador (nitrato EV) + 

diurético e considerar inotrópico, se refratária às medidas iniciais. 
C (   ) Quente/úmido com predomínio de hipertensão – Iniciar terapia com vasodilatador (nitrato EV) 

+ diurético. 
D (   ) Frio/úmido com predomínio de hipertensão – Iniciar terapia com vasodilatador (nitrato EV) + 

suporte inotrópico com dobutamina + diurético e considerar ultrafiltração, se resistente ao 
diurético. 

E (   ) Quente/úmido com predomínio de hipertensão – Iniciar terapia com vasodilatador (nitrato EV) 
+ suporte inotrópico com dobutamina + diurético e considerar ultrafiltração, se resistente ao 
diurético. 

 
 
02) Homem, 56 anos, peso predito 70 kg, internado em unidade de terapia intensiva sob suporte 

dialítico após intoxicação acidental por paraquat há sete dias. Na chegada ao hospital, foi 
avaliado pela equipe do Centro de Informações Toxicológicas e recebeu tratamento de acordo 
com o protocolo (metilprednisolona + ciclofosfamida). Intubado há três dias devido a intenso 
desconforto respiratório. Vinha sustentando SpO2 em torno de 90%, porém, hoje pela manhã, 
durante sua avaliação, você observa o paciente e seus monitores: FC= 50 bpm, PA= 70/40 
mmHg (noradrenalina 1,2 mcg/kg/min), Tax= 36,0 ºC, FR= 18 rpm, SpO2= 60% (ajustes de VM: 
PCV – PC 10 + PEEP 5 = Ppico 16 FR 18 FiO2 21% VC 420 ml), RASS -4, sem sinais de dor ou 
desconforto. Ao exame físico, apresenta extremidades cianóticas e mal perfundidas, ausculta 
pulmonar apresenta discretos crepitantes em ambas as bases, sem sibilos ou roncos, demais 
sem particularidades. Os exames laboratoriais da rotina de hoje mostram piora progressiva da 
disfunção renal (apesar de hemodiálise diária), elevação de transaminases e bilirrubinas, 
distúrbio de coagulação (TAP alargado, plaquetopenia), hemograma sem leucocitose e nem 
desvio para formas jovens. Também apresenta gasometria arterial que mostra acidose 
metabólica e hipoxemia importante (pH 7,15 / PaCO2 42 mmHg / PaO2 47 mmHg / Bic 18 / SaO2 
70%). Qual a conduta correta neste momento? 

 
A (   ) Iniciar infusão endovenosa de beta-agonista (salbutamol) e aumentar FiO2 para garantir 

SpO2 > 92%. 
B (   ) Despertar diário objetivando extubação seguida de ventilação não invasiva, com fluxo de 

oxigênio a 8 l/min e objetivo de SpO2 > 92%. 
C (   ) Titular ventilação mecânica protetora com PEEP e FiO2 de acordo com o protocolo ARDSnet 

para SpO2 > 92%. 
D (   ) Solicitar a presença de familiares e conversar sobre a evolução desfavorável do quadro do 

paciente, com provável óbito em poucas horas/dias. Evitar aumentar FiO2. 
E (   ) Recrutamento alveolar e titular FiO2 para garantir SpO2 > 92%.  
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03) Homem, 24 anos, previamente hígido e sem internações hospitalares anteriores, admitido na 
Unidade de Terapia Intensiva há duas horas para monitorização hemodinâmica, imediatamente 
após realização de apendicectomia com necessidade de expansão volêmica vigorosa no 
transoperatório. Ao exame físico, verifica-se paciente em GCS 15, sinais vitais estáveis (PA= 
120/80 mmHg, FC= 90 bpm, FR= 16 rpm, Tax= 36,9 °C, SpO2= 97%), boa diurese desde a 
entrada na unidade, mantendo ventilação espontânea em ar ambiente. Exames laboratoriais 
sem particularidades, exceto por leucocitose com desvio para formas jovens (leucócitos totais 
14.000 – 9% bastões). Sobre a profilaxia para tromboembolismo venoso para este paciente 
neste momento, é correto: 

 
A (   ) não iniciar profilaxia farmacológica ou mecânica. 
B (   ) iniciar profilaxia mecânica. 
C (   ) iniciar enoxaparina 40 mg SC 1x/dia. 
D (   ) iniciar heparina não fracionada 5.000 UI SC 12/12h. 
E (   ) iniciar heparina não fracionada 5.000 UI SC 8/8h. 
 
 
04) Sobre a hemorragia digestiva alta (HDA) varicosa, é correto afirmar que: 
 
A (   ) deve-se adotar uma estratégia de transfusão que vise manter níveis de hemoglobina entre 9 e 

11 g/dL. 
B (   ) todo paciente cirrótico, com HDA, deve receber antibioticoterapia de curto período (7 a 10 

dias), sendo o fármaco de escolha a ceftriaxona. 
C (   ) as metas terapêuticas iniciais são o controle do sangramento, a prevenção da recidiva 

precoce do sangramento (primeiros cinco dias) e prevenção da mortalidade em seis semanas. 
D (   ) a terapia farmacológica, com análogos da somatostatina, deve ser iniciada logo após 

confirmação endoscópica do sangramento varicoso, dando-se preferência à terlipressina. 
E (   ) é necessário aguardar 12 horas de estabilidade hemodinâmica para realizar a endoscopia 

digestiva alta. 
 
 
05) Homem, 63 anos, usuário de varfarina devido à fibrilação atrial crônica, dá entrada na 

emergência com quadro de hemorragia digestiva alta (dois episódios volumosos de 
hematêmese). Vinha em acompanhamento regular com seu cardiologista, tendo realizado 
ajuste de dose do cumarínico há duas semanas (RNI nos exames da última consulta: 1,7). À 
admissão, apresenta FC= 107 bpm (ritmo cardíaco irregular), PA= 90/60 mmHg, tempo de 
enchimento capilar menor que 3 segundos, FR= 19 rpm, SpO2= 98%, GCS= 15. Exames 
laboratoriais da admissão mostram hemoglobina 8,7 g/dL, plaquetas 197.000, RNI (TAP) 3,8 e 
demais exames sem particularidades. A conduta adequada para este paciente inclui: 

 
A (   ) transfundir o paciente, meta de hemoglobina entre 9 e 11 g/dL. 
B (   ) iniciar inibidor de bomba de próton EV após endoscopia digestiva alta – omeprazol 80 mg 

(bólus) e 40 mg 12/12h (manutenção) por sete dias. 
C (   ) ressuscitação hemodinâmica com plasma fresco congelado. 
D (   ) aguardar pelo menos 24 horas para realização de endoscopia digestiva alta. 
E (   ) ressuscitação volêmica com cristaloides, suspenção da varfarina e correção da coagulopatia 

(vitamina K + complexo protrombínico ou plasma fresco congelado). 
 
 

06) Sobre o choque hipovolêmico, é correto afirmar que: 
 
A (   ) a queda no fluxo sanguíneo mesentérico e renal é seguida por um aumento na extração de 

O2 por esses órgãos. 
B (   ) a ressuscitação volêmica diminui o volume diastólico final de ventrículo esquerdo, levando a 

um aumento no débito cardíaco. 
C (   ) a adaptação a estados hipovolêmicos inclui a transferência de fluidos do intra para o 

extravascular. 
D (   ) presume-se que pacientes com baixo índice cardíaco (IC < 2,2 L/min/m2) e alta pressão de 

oclusão de artéria pulmonar (> 18 mmHg) estejam hipovolêmicos. 
E (   ) há menor variação de amplitude da pressão de pulso. 
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07) Homem, 40 anos, com insuficiência renal crônica dialítica há um ano e diurese residual 
desprezível, dá entrada na emergência com queixa de dispneia intensa iniciada há cerca de 2 
horas, segundo familiares, e com piora progressiva. Não compareceu à última sessão de 
hemodiálise há dois dias por motivos pessoais. Apresenta sudorese profusa, não tolera 
decúbito. FC= 100 bpm, FR= 40 rpm, PA= 140/100 mmHg, Tax= 36,0 ºC, SpO2= 82%, intercala 
períodos de sonolência com agitação psicomotora. Foi realizada gasometria arterial que mostrou 
pH 7,35 / PCO2 42 mmHg / PO2 55 mmHg / Bic 18 mEq/L e SaO2 80%. Qual a conduta 
adequada para o caso? 

 
A (   ) Intubação orotraqueal sob sequência rápida e ventilação mecânica com pressão positiva, 

nitrato EV, estímulo diurético e, se resistente, ultrafiltração. 
B (   ) Instalar ventilação não invasiva, morfina 2 mg EV, se necessário para adaptação, nitrato EV e 

ultrafiltração. 
C (   ) Intubação orotraqueal sob sequência rápida e ventilação mecânica com pressão positiva, 

nitrato EV e ultrafiltração. 
D (   ) Instalar ventilação não invasiva, morfina 2 mg EV, se necessário para adaptação, nitrato EV, 

estímulo diurético e, se resistente, ultrafiltração. 
E (   ) Ofertar oxigênio suplementar através de cânula nasal a 5 l/min e ultrafiltração. 
 
 
08) Sobre a ressuscitação volêmica no choque séptico, é correto afirmar que: 
 
A (   ) após a expansão volêmica inicial, deve-se aguardar o resultado de exames laboratoriais para 

definir a necessidade de administrar mais volume endovenoso. 
B (   ) a ressuscitação inicial da hipoperfusão induzida pela sepse deve ser feita utilizando 

cristaloides em volume de pelo menos 30 ml/kg durante as primeiras três horas de 
atendimento. 

C (   ) onde disponível, o uso de parâmetros estáticos para definir fluido-responsividade deve 
prevalecer sobre o uso de parâmetros dinâmicos. 

D (   ) como metas para guiar a ressuscitação volêmica, é melhor utilizar os parâmetros de pressão 
venosa central (PVC) e saturação venosa central de oxigênio (SvO2) em vez de níveis de 
lactato arterial. 

E (   ) não é possível estabelecer um alvo inicial para pressão arterial média em pacientes com 
choque séptico recebendo vasopressores. Deve-se utilizar parâmetros como débito urinário, 
frequência cardíaca e perfusão periférica. 

 
 
09) Sobre os distúrbios da água e do sódio, é correto afirmar que: 
 
A (   ) nas síndromes perdedora de sal e de secreção inapropriada do hormônio antidiurético, o 

sódio urinário excretado é inferior a 20 mmol/L. 
B (   ) diabetes insipidus caracteriza-se clinicamente por urina concentrada e osmolalidade sérica 

baixa, portanto, desidratação em pacientes críticos não constitui uma preocupação 
relacionada. 

C (   ) a complicação mais temida da correção rápida da hiponatremia crônica e/ou hipernatremia de 
início agudo é o edema cerebral, culminando com síndrome de herniação uncal.  

D (   ) rápidas alterações na concentração plasmática de sódio podem resultar em desmielinização 
cerebral, estando principalmente relacionada a aumentos rápidos na concentração plasmática 
de sódio. 

E (   ) a desmopressina não é causa de hiponatremia e pode, portanto, ser utilizada com segurança 
para tratamento de qualquer síndrome poliúrica, independentemente do valor do sódio 
plasmático. 
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10) Paciente com 47 anos de idade, tabagista, chega à emergência com queixa de dor torácica em 
aperto, acompanhada de náuseas e palidez cutânea. Ao exame, apresenta PA= 130x90 mmHg 
e FC= 100 bpm. Eletrocardiograma mostra: 

 

 
 
O sistema de gestão de leitos é consultado e uma vaga em hospital de referência estará disponível 
em cerca de 30 min. Qual a conduta a ser tomada a seguir? 
 
A (   ) Trombólise química com estreptoquinase. 
B (   ) Instalação de cateter de artéria pulmonar para monitorização hemodinâmica. 
C (   ) Administrar morfina, aspirina, nitrato sublingual, oxigênio suplementar e betabloqueador. 

Aguardar resolução dos sintomas. 
D (   ) Solicitar vaga de UTI para monitorização hemodinâmica e anticoagulação plena. 
E (   ) Angioplastia primária percutânea. 
 
 
 
11) Paciente com 50 anos de idade relata dor torácica de início abrupto, há cerca de dez horas, na 

região subesternal, acompanhado de dispneia leve. Relata estar em viagem de férias com a 
família e que a dor começou após ter vomitado algo que não lhe fez bem. Procurou serviço de 
emergência por duas vezes, sendo medicado e liberado. Procurou serviço de emergência uma 
terceira vez, por persistência da dor, febre e mal-estar, quando foi possível notar redução de 
murmúrio vesicular no terço inferior do hemitórax direito e discreto enfisema subcutâneo na 
parede anterior do tórax. Radiografia de tórax evidenciou opacidade em todo o terço inferior do 
hemitórax direito e discreto pneumomediastino. O cirurgião que estava de plantão resolveu 
drenar o tórax, com saída de conteúdo escuro, turvo. Qual o diagnóstico mais provável e qual a 
conduta, respectivamente? 

 

A (   ) Ruptura espontânea do esôfago (Síndrome de Boerhaave) – Admissão em UTI, 
antibioticoterapia e reparo cirúrgico.  

B (   ) Pneumonia aspirativa, complicada com empiema pleural – Internação hospitalar, pleuroscopia 
com drenagem de tórax e antibioticoterapia. 

C (   ) Quilotórax – Investigação de lesão linfática. 
D (   ) Refluxo gastroesofágico e derrame pleural a esclarecer, possivelmente neoplásico – Inibidor 

de bomba de prótons, pró-cinético, tomografia de tórax ambulatorial para estadiamento e 
envio de líquido pleural ao laboratório para pesquisa de células neoplásicas. 
Encaminhamento à cirurgia torácica. 

E (   ) Tuberculose pleural – Tratamento ambulatorial com tuberculostáticos. 
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12) Homem, 23 anos, trabalhador da construção civil, chega à emergência desacordado, carregado 
por colegas, após choque elétrico em betoneira e é identificada parada cardiorrespiratória, com 
ritmo no monitor de taquicardia ventricular. Foi submetido às manobras de ressuscitação e 
desfibrilação cardíaca, apresentando retorno da circulação espontânea após cerca de 25 
minutos. Cerca de uma hora após, já admitido em Unidade de Terapia Intensiva, não mostrou 
sinais de recuperação do nível de consciência. Sobre cuidados após parada cardíaca 
recuperada, neste contexto, é correto: 

 
A (   ) expansão volêmica vigorosa e suporte vasopressor, com PAM alvo maior que 100 mmHg, a 

despeito de evidência tomográfica de alteração de complacência do parênquima cerebral 
(edema cerebral difuso); induzir hipotermia com temperatura alvo abaixo de 32 °C, por 24 a 
48 horas, prevenindo ativamente febre em pacientes comatosos após esse período; manter 
leve a moderada hipocapnia (PaCO2 30-35 mmHg), a fim de manter vasoconstrição cerebral, 
reduzindo fluxo sanguíneo cerebral e, assim, tratar o edema cerebral. Ausência de reflexo 
pupilar à luz bilateral já nas primeiras 24 horas, em pacientes que não foram tratados com 
hipotermia, indicam prognóstico ruim. 

B (   ) manter estabilidade hemodinâmica; evitar e corrigir imediatamente hipotensão (PAS < 90 
mmHg, PAM < 65 mmHg); induzir hipotermia com temperatura alvo abaixo de 32 °C, por 24 a 
48 horas, prevenindo ativamente febre em pacientes comatosos após esse período; manter 
controle glicêmico com níveis menores que 110 mg/dL. A presença de mioclônus prediz 
sozinho desfecho neurológico ruim. 

C (   ) manter estabilidade hemodinâmica; evitar e corrigir imediatamente hipotensão (PAS < 90 
mmHg, PAM < 65 mmHg); iniciar precocemente manejo de temperatura alvo, ou seja, 
selecionar e manter temperatura central constante, entre 32 °C e 36 °C, por no mínimo 24 
horas, prevenindo ativamente febre em pacientes comatosos após esse período; manter 
normocapnia (PaCO2 35-45 mmHg) e evitar hiperóxia; monitorização neurológica multimodal, 
com pesquisa rotineira de atividade epileptiforme. Avaliação prognóstica através de exame 
clínico e exames complementares após 72 horas do retorno da normotermia. 

D (   ) manter estabilidade hemodinâmica; evitar e corrigir imediatamente hipotensão (PAS < 90 
mmHg, PAM < 65 mmHg); apenas evitar febre, permitindo oscilações de temperatura dentro 
de uma faixa entre 32 °C e 36 °C, prevenindo a ocorrência de abalos musculares (shivering) 
fisiológicos; controlar os distúrbios acidobásicos e hidroeletrolíticos; tratar apenas atividade 
epileptiforme clinicamente manifesta. 

E (   ) considerar a instituição precoce de cuidados paliativos exclusivos uma vez que 25 minutos de 
reanimação cardiopulmonar, somados a um período não definido de provável parada 
cardiorrespiratória não assistida, definem prognóstico neurológico ruim, com sequela 
neurológica grave e irreversível. 

 
 
 

13) Mulher, 27 anos, previamente hígida, apresenta queixa de dor abdominal e lombar à direita, febre 
com calafrios. Ao exame, constata-se PA= 80x40 mmHg, FC= 120 bpm, FR= 40 rpm, Tax= 
39,5 °C, punho-percussão dolorosa à direita, extremidades frias, enchimento capilar lentificado 
superior a três segundos. Apresenta os seguintes exames laboratoriais: gasometria arterial com 
pH= 6,99; PaCO2= 20 mmHg; PaO2= 96 mmHg; HCO3 8 mEq/L; SaO2= 97%. Sódio plasmático 
140 mEq/L; cloretos 100 mEq/L; lactato 12 mmol/L (valor referência 0,7 a 2,5 mmol/L); glicemia 
184 mg/dL; cetonas urinárias negativas. A provável causa e o tratamento adequado para o 
distúrbio acidobásico são, respectivamente: 

 
A (   ) acidose metabólica com ânion-gap normal, perda gastrointestinal de bicarbonato por 

gastroenterocolite aguda – reposição de bicarbonato. 
B (   ) alcalose respiratória, ansiedade – medidas comportamentais e controle do ritmo respiratório. 
C (   ) acidose metabólica com ânion-gap normal, cetoacidose diabética – insulinoterapia, 

hidratação. 
D (   ) acidose respiratória por fadiga muscular – suporte ventilatório. 
E (   ) acidose metabólica com ânion-gap alargado, acidose láctica (Tipo A), secundária à sepse – 

correção da causa de base (antibioticoterapia e medidas para otimização da perfusão 
tecidual) e reposição de bicarbonato. 
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14) Homem, 67 anos, hipertenso prévio, diabético e obeso dá entrada na sala de reanimação com 
queixa de intensa dispneia e agitação. Refere sensação de opressão torácica. Ao exame, 
apresenta palidez cutânea, diaforese, PA= 230x120 mmHg, FC= 120 bpm, FR= 52 rpm, SPO2= 
62% em ar ambiente. Ausculta pulmonar com estertores crepitantes ocupando mais de dois 
terços dos campos pulmonares. Ausculta cardíaca com ritmo regular, com terceira bulha e sem 
sopros audíveis. Durante o exame, mostra-se cada vez mais dispneico, com uso de musculatura 
acessória, batimento de asa do nariz e cianose, com redução da agitação, passando a ficar 
torporoso. Já é possível perceber movimento paradoxal de tórax e abdome. Esposa relata que o 
paciente iniciou com sintomas após ingesta de refeição farta em churrascaria, há cerca de 40 
min, e que esqueceu de tomar anti-hipertensivo hoje. Eletrocardiograma evidencia bloqueio de 
ramo esquerdo e sinais de sobrecarga do ventrículo esquerdo. Qual a conduta a ser tomada 
imediatamente? 

 

A (   ) Morfina + cateter nasal de oxigênio + nitrato sublingual + aspirina + betabloqueador e 
aguardar efeito das medicações.  

B (   ) Sequência rápida de intubação + intubação orotraqueal. 
C (   ) Ventilação não invasiva, com sedação para melhor acoplamento à interface e prevenir que o 

paciente volte a ficar agitado.  
D (   ) Solicitar à esposa eletrocardiogramas prévios e avaliação do cardiologista a fim de tentar 

definir se as alterações eletrocardiográficas são agudas ou prévias e assim indicar reperfusão 
coronariana. 

E (   ) Solicitar gasometria arterial, radiografia de tórax, enzimas cardíacas e eletrocardiograma 
seriado a fim de definir conduta. 

 
 
15) Sobre a profilaxia de trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar em pacientes 

vítimas de trauma, é correto afirmar que: 
 
A (   ) é contraindicação absoluta utilizar terapia antitrombótica em pacientes politraumatizados 

graves, uma vez que o risco de sangramento grave suplanta o benefício associado. 
B (   ) para pacientes vítimas de traumatismo crânioencefálico, nenhuma forma de profilaxia para 

tromboembolismo venoso está indicada, uma vez que não configura situação de alto risco 
para fenômenos tromboembólicos e sangramento intracraniano pode ser fatal. 

C (   ) a forma mais adequada de profilaxia primária de tromboembolismo venoso em pacientes 
politraumatizados graves é a colocação de filtro de veia cava inferior. 

D (   ) é indicado iniciar precocemente profilaxia mecânica, preferencialmente compressões 
pneumáticas intermitentes, principalmente em paciente de alto risco para eventos 
tromboembólicos (incluindo trauma-raquimedular, cirurgia de coluna por trauma, traumatismo 
cranioencefálico), associando, tão logo seja possível, profilaxia medicamentosa. 

E (   ) lesões vasculares e de partes moles extensas nos membros inferiores não contraindicam o 
uso de dispositivos mecânicos. 

 
 
16) Em relação à comunicação de mau prognóstico aos familiares de pacientes críticos, é correto 

afirmar que: 
 
A (   ) o uso de estratégias de comunicação empática pode facilitar o desenvolvimento de um plano 

de cuidados proporcional ao prognóstico e aos valores do paciente. 
B (   ) o mau prognóstico deve primeiro ser informado aos familiares e, caso haja sua autorização, 

poderá também ser informado ao paciente.  
C (   ) o uso de linguagem técnica é recomendado como forma de demonstrar conhecimento médico 

junto aos familiares. 
D (   ) um mau prognóstico não deve ser informado antes da evidência de falha de tratamento. 
E (   ) um mau prognóstico deve ser informado apenas se houver a presença de um profissional da 

psicologia. 
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17) De acordo com a última atualização da American Heart Association, das Diretrizes de 
Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE), de 
2015, recomenda-se elaboração de sistemas de vigilância e prevenção, com reconhecimento 
precoce dos sinais de alarme de deterioração clínica e acionamento das equipes de resposta 
rápida para início imediato de ressuscitação cardiopulmonar. Sobre ressuscitação 
cardiopulmonar de alta qualidade em adultos no ambiente intra-hospitalar, é correto afirmar que: 

 

A (   ) compressões torácicas a uma frequência de pelo menos 100/min, sincronizadas com 
ventilações numa taxa de 15:2. 

B (   ) é permitido interrupções das compressões torácicas para repouso de mais de 10 segundos 
durante a troca de socorristas que estão aplicando as compressões torácicas e durante 
checagem de pulso/ritmo. 

C (   ) compressões torácicas a uma frequência de 100-120/min; comprimir a uma profundidade de 
pelo menos 5 cm, e não superior a 6 cm; permitir retorno total do tórax após cada 
compressão; minimizar interrupções nas compressões; duas ventilações de resgate a cada 30 
compressões, cada uma administrada em um segundo, observando elevação do tórax. 

D (   ) em pacientes submetidos a RCP e uma via aérea avançada instalada, recomenda-se que a 
frequência das ventilações seja a mesma programada previamente no ventilador mecânico ou 
cerca de uma ventilação a cada dois segundos (frequência respiratória de 20 rpm), 
independentemente das compressões. 

E (   ) compressões torácicas com frequência tão alta quanto possível; ventilação de resgate não é 
prioridade. 

 
18) De acordo com o Código de Ética Médica (Resolução CFM n. 1931, de 17 de setembro 2009), é 

correto afirmar que: 
 

A (   ) o médico pode ser perito ou auditor do próprio paciente, desde que autorizado por ele. 
B (   ) diante de quadros clínicos irreversíveis e terminais, o médico propiciará ao paciente todos os 

cuidados paliativos apropriados. 
C (   ) não é considerada infração ética abreviar a vida do paciente, desde que a pedido dele ou de 

seus familiares.  
D (   ) em casos de morte violenta, o médico pode oferecer atestado médico, desde que tenha 

testemunhado o ocorrido. 
E (   ) a família tem direito a livre acesso ao prontuário do paciente. 
 
19) Homem, 56 anos, portador de DPOC, é admitido na UTI em pós-operatório imediato de 

colecistectomia. Está intubado e conectado ao suporte ventilatório. A oximetria de pulso revela 
uma saturação arterial de 96%, a pressão arterial é de 160/100 mmHg, a frequência cardíaca é 
de 114 bpm e a temperatura é de 36,7 °C. Está franzindo a musculatura facial, fletindo 
constantemente pernas e braços, a musculatura dos seus membros superiores está tensa e se 
apresenta assincrônico com a ventilação mecânica. Qual a melhor escolha de agente 
farmacológico para a abordagem do quadro apresentado pelo paciente? 

 
A (   ) Propofol. 
B (   ) Midazolam. 
C (   ) Haloperidol. 
D (   ) Morfina. 
E (   ) Quetiapina. 
 
20) Homem, 82 anos, portador de insuficiência coronariana, está internado em UTI em segundo dia 

de pós-operatório de herniorrafia inguinal direita. Está estável do ponto de vista hemodinâmico, 
renal e ventilatório, e os exames laboratoriais não apresentam alterações significativas. 
Apresenta, no entanto, quadro de delirium hipoativo. Qual a melhor conduta frente a esse 
diagnóstico? 

 
A (   ) Permitir a presença constante da família e considerar alta da UTI. 
B (   ) Administrar haloperidol. 
C (   ) Administrar quetiapina. 
D (   ) Administrar flumazenil. 
E (   ) Administrar morfina. 
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21) Mulher, 27 anos, portadora de asma brônquica, é admitida na emergência com quadro de 
dispneia de evolução de 3 dias, associada a febre (38,8 °C), cefaleia, mialgias, odinofagia e 
coriza hialina. Traz consigo radiografia de tórax realizada há 4 horas, na cidade de origem, que 
revela a presença de infiltrado intersticial bilateral e pequena área de consolidação em região de 
lobo inferior direito. A paciente apresenta broncoespasmo intenso, a frequência respiratória é de 
32 rpm, frequência cardíaca de 128 bpm e pressão arterial de 80/50 mmHg. O emergencista 
solicita a última vaga disponível na UTI. Qual a conduta imediata mais apropriada ao quadro? 

 
A (   ) Infusão endovenosa de beta-agonistas e corticoide sistêmico. 
B (   ) Oferecer ajuda ao emergencista na condução do caso e admitir a paciente em UTI, caso 

necessite futuramente de medidas de suporte orgânico. 
C (   ) Coleta de culturas, início imediato de terapia antimicrobiana (ceftriaxona, azitromicina e 

oseltamivir) e isolamento respiratório da paciente. 
D (   ) Broncoscopia para coleta de amostras para exames laboratoriais (pesquisa de BAAR, cultura 

para germes comuns e sorologias para Influenza).  
E (   ) Realizar intubação orotraqueal. 
 
 
22) Mulher, 23 anos, foi admitida há 24 horas na UTI com quadro de quase afogamento devido a 

acidente com moto aquática. Não apresenta traumatismo cranioencefálico ou trauma 
raquimedular. Apresenta distensão abdominal moderada, os ruídos hidroaéreos estão ausentes, 
não esboça dor abdominal à manobra de retirada súbita e a tomografia computadorizada de 
abdome excluiu lesões intra-abdominais. Está sob ventilação mecânica com relação pO2/FiO2 de 
195 e a hemodinâmica é estável. O IMC é de 19,5 kg/m2. Assinale a alternativa mais apropriada 
em relação à terapia nutricional a ser oferecida à paciente. 

 
A (   ) Iniciar terapia enteral assim que houver evidência de ruídos hidroaéreos e redução da 

distensão abdominal. 
B (   ) A terapia enteral deve ser iniciada apenas após a definição de necessidade de posição 

PRONA nas próximas 48 horas. 
C (   ) Iniciar terapia enteral precoce. 
D (   ) A nutrição parenteral precoce está indicada devido à presença de íleo e baixo índice de 

massa corporal. 
E (   ) Iniciar, nas primeiras 72 horas de UTI, dieta pobre em carboidratos, rica em proteínas e rica 

em gorduras poli-insaturadas e insaturadas. 
 
 
23) Homem, 57 anos, previamente hígido, está internado em UTI há 24 horas com quadro clínico 

compatível com doença de Weil. Apresenta infiltrado intersticial bilateral, frequência respiratória 
de 29 rpm. Recebe suporte ventilatório através de ventilação não invasiva e a relação pO2/FiO2 
de 230. A hemodinâmica se apresenta estável após a ressuscitação volêmica inicial. Creatinina 
sérica é de 7,1 mg/dL, ureia sérica é de 289 mg/dL e potássio sérico é de 4,0 mEq/L. Nas 
últimas 24 horas, o débito urinário foi de 500 ml e o balanço hídrico está positivo em 7,5 litros. 
Qual a melhor conduta frente à insuficiência renal aguda? 

 
A (   ) Administração endovenosa de gluconato de cálcio. 
B (   ) Iniciar terapia renal substitutiva.  
C (   ) Administração endovenosa de bicarbonato de sódio. 
D (   ) Administração endovenosa de furosemida. 
E (   ) Infusão endovenosa generosa de cristaloides. 
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24) Com relação à monitorização neurológica multimodal, é correto afirmar que: 
 
A (   ) a microdiálise cerebral permite a análise quantitativa das concentrações de glicose, piruvato, 

lactato, aspartato e glutamato, sendo o glutamato um bom marcador de injúria neuronal 
isquêmica secundária.  

B (   ) o índice biespectral (BIS) fornece um índice derivado da análise eletroencefalográfica 
bastante sensível e específico para o diagnóstico de estado de mal epiléptico não convulsivo.  

C (   ) o doppler transcraniano (DTC) avalia a velocidade de fluxo nas artérias que constituem o 
polígono de Willis, sendo que a detecção de velocidade média < 40 cm/seg na artéria cerebral 
média é indicativo de hipertensão intracraniana.  

D (   ) a pressão tecidual cerebral de oxigênio (PtiO2) é um marcador regional, enquanto a saturação 
jugular de oxigênio (SjO2) é um marcador global da relação entre a oferta e o consumo 
cerebral de oxigênio.  

E (   ) a ressonância nuclear magnética, quando disponível, deve ser o primeiro exame de imagem a 
ser realizado em uma emergência neurológica. 

 
 
25) Mulher, 62 anos, com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, chega ao pronto socorro com 

história de perda de consciência, PA= 220/100 mmHg, FC= 55 bpm, FR= 28 rpm, SpO2= 95%. 
Ao exame neurológico, não apresenta abertura ocular, emite sons incompreensíveis e apresenta 
decorticação de hemicorpo esquerdo ao estímulo álgico. Pupilas revelam anisocoria e midríase 
fixa do lado direito. Com base no texto, é correto afirmar que:  

 
A (   ) a paciente apresenta-se em estado de coma, com graduação de 6 na escala de coma de 

Glasgow; a conduta inicial consiste na administração de agente anti-hipertensivo e, caso não 
recupere a consciência, intubação orotraqueal.  

B (   ) trata-se de estado de coma de provável origem metabólica e graduação 6 na escala de coma 
de Glasgow.  

C (   ) não necessita intubação orotraqueal de urgência, pois apresenta-se estável do ponto de vista 
respiratório. 

D (   ) a conduta inicial deve ser a administração de glicose hipertônica e tiamina para descartar 
componente metabólico como causa do estado de coma da paciente e, se não houver 
recuperação do nível de consciência, realizar tomografia computadorizada de crânio. 

E (   ) trata-se de uma emergência médica, caracterizando estado de coma com sinais de herniação 
transtentorial de uncos; a conduta inicial deve ser sedação, intubação orotraqueal, 
hiperventilação transitória e administração de manitol 20% ou salina hipertônica.  

 
 
26) Sobre o tratamento da hipertensão intracraniana, é correto afirmar que:  
 

A (   ) quando não houver resposta às medidas iniciais como sedação, drenagem de líquor e terapia 
hiperosmolar, a hiperventilação deve ser utilizada de forma criteriosa, monitorizando 
parâmetros de oxigenação cerebral como pressão tecidual cerebral de oxigênio (PtiO2) e 
evitando-se valores abaixo de 15-20 mmHg.  

B (   ) hiperventilação moderada (PaCO2 25-30 mmHg) deve ser utilizada de forma profilática em 
pacientes com edema cerebral que apresentam alteração grave da complacência 
intracraniana, como apagamento das cisternas da base. 

C (   ) a terapia hiperosmolar é medida importante para o tratamento da hipertensão intracraniana, 
devendo-se dar preferência ao uso de manitol 20% à salina hipertônica 7%, devido à 
superioridade em termos de eficácia e segurança.  

D (   ) segundo recomendações atuais, devemos manter a pressão intracraniana abaixo de 20 
mmHg e a pressão de perfusão cerebral acima de 80 mmHg. 

E (   ) o uso de barbitúrico em doses elevadas e infusão contínua, para induzir a redução do 
metabolismo e fluxo sanguíneo cerebral, está indicado como sedativo de escolha e deve ser 
utilizado como medida de primeira linha para controle da hipertensão intracraniana. 
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27) Sobre a hemorragia subaracnóidea, é correto afirmar que: 
  
A (   ) quando há suspeita de hemorragia subaracnóidea, a tomografia computadorizada de crânio 

normal descarta o diagnóstico. 
B (   ) a presença de sangramento nas cisternas com > 1 mm de espessura configura grau IV na 

escala de Fisher.  
C (   ) no caso de aneurisma não clipado, devemos manter pressão arterial sistólica abaixo de 180 

mmHg e pressão arterial diastólica abaixo de 100 mmHg pelo risco de ressangramento.  
D (   ) vasoespasmo é a maior causa de morbidade e mortalidade na hemorragia subaracnóidea e 

acontece principalmente nas primeiras 48 horas após o sangramento.  
E (   ) a hipertensão arterial induzida é o componente mais importante da terapia dos 3-H 

(hipervolemia, hemodiluição, hipertensão) e deve ser usada profilaticamente, a fim de evitar o 
vasoespasmo. 

 
28) Homem, 60 anos, 70 kg, é atendido na emergência e diagnosticado com pneumonia adquirida na 

comunidade. Na admissão, registra PA= 70/50 mmHg, FC= 140 bpm, FR= 24 rpm, T= 38,5 ˚C, 
SpO2= 95%. Exames de laboratório iniciais revelam hemograma com 16.000 leucócitos e 10% de 
bastões, lactato de 6 mmol/mL (limite superior da normalidade 2,2 mmol/mL). Com base no texto, 
é correto afirmar que: 

  

A (   ) deve-se iniciar vasopressor para manter PAM ≥ 65 mmHg apenas após administração de 4 
litros de cristaloide, para evitar isquemia por vasoconstricção.  

B (   ) deve-se administrar cristaloide 30 ml/kg em bólus e utilizar vasopressor, caso seja necessário, 
para manter uma PAM > 65 mmHg. 

C (   ) a dopamina é o vasopressor inicial de escolha por ter menos efeitos adversos graves do que 
a noradrenalina. 

D (   ) deve-se iniciar antibiótico até as primeiras 3 horas da admissão e após a coleta de 
hemocultura e urocultura.  

E (   ) está indicado o uso de hidrocortisona sempre que houver necessidade de droga vasoativa.  
 
29) Sobre as contraindicações para doação de órgãos, é correto afirmar que: 
 

A (   ) choque séptico é contraindicação absoluta à doação, independentemente da condição clínica 
e hemodinâmica do paciente. 

B (   ) no Brasil, potencial doador HIV positivo pode ser doador para receptor também portador de 
HIV. 

C (   ) potencial doador portador de vírus B ou C de hepatite é contraindicação absoluta para doação 
de fígado. 

D (   ) potencial doador com insuficiência renal aguda em hemodiálise não pode ser doador de rins.  
E (   ) endocardite bacteriana não contraindica a doação, desde que o paciente tenha recebido ao 

menos 48 horas de antibioticoterapia adequada. 
 
30) Paciente com suspeita de morte encefálica evolui com hipoxemia (SpO2 80%) após 4 minutos do 

início do teste de apneia e é reconectado ao ventilador. Assinale a alternativa correta. 
 

A (   ) PaCO2 maior ou igual a 55 mmHg coletada antes da reconexão do paciente ao ventilador, na 
ausência de movimentos respiratórios, não valida o teste de apneia como positivo, pois deve-
se aguardar de 8 a 10 minutos, obrigatoriamente. 

B (   ) PaCO2 maior ou igual a 55 mmHg coletada antes da reconexão do paciente ao ventilador 
valida o teste de apneia como positivo para morte encefálica, independentemente da 
presença ou ausência de movimentos respiratórios. 

C (   ) Na ausência de movimentos respiratórios durante o período observado, independentemente 
do PaCO2, o teste de apneia é validado como positivo para morte encefálica. 

D (   ) PaCO2 maior ou igual a 55 mmHg coletada antes da reconexão do paciente ao ventilador, na 
ausência de movimentos respiratórios, durante o período observado, valida o teste como 
positivo para morte encefálica.   

E (   ) Não é validada a utilização de ventilação em modo CPAP nessas situações de hipoxemia 
grave para realização do teste de apneia. 
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