
ConCurso PúbliCo

16. Prova objetiva

MédiCo intensivista Plantonista

	 voCê reCebeu sua folha de resPostas e este Caderno Con-
tendo 60 questões objetivas.

	 Confira seu noMe e núMero de insCrição iMPressos na CaPa 
deste Caderno.

	 leia CuidadosaMente as questões e esColha a resPosta que 
voCê Considera Correta.

	 resPonda a todas as questões.

	 Marque, na folha interMediária de resPostas, loCalizada no 
verso desta Página, a letra CorresPondente à alternativa 
que voCê esColheu.

	 transCreva Para a folha de resPostas, CoM Caneta de 
tinta azul ou Preta, todas as resPostas anotadas na folha 
interMediária de resPostas.

	 a duração da Prova é de 4 horas.

	 a saída do Candidato da sala será PerMitida aPós trans-
Corrida a Metade do teMPo de duração da Prova.

	 ao sair, voCê entregará ao fisCal a folha de resPostas 
e este Caderno, Podendo destaCar esta CaPa Para futura 
ConferênCia CoM o gabarito a ser divulgado.

aguarde a ordeM do fisCal Para abrir este Caderno de questões.

19.12.2010
manhã
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Folha intermediária de resPostas
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CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Considere o texto para responder às questões de números 01 a 05.

Quem é?

Assim que marcou a data do lançamento do livro, o autor 
 começou a se preocupar. Não andava bem de memória havia algum 
tempo. Para datas, conservava a antiga precisão, mas, para juntar 
nomes às caras, a memória falhava.

Vezes sem conta passara na rua pelo constrangimento de não 
se lembrar do nome de um ex-companheiro de trabalho ou de uma 
vizinha, por isso tinha medo de cometer algum esquecimento 
imperdoável na noite de autógrafos.

O pessoal da livraria tomava o cuidado de inserir na página 
dos autógrafos uma tira de papel com o nome de cada pessoa, mas 
algumas delas, confiantes, diziam que não precisava, que eram 
amigas, e, justamente na hora delas, pá!, o lapso.

No último lançamento, havia pedido ajuda à mulher, dona 
de memória visual e factual extraordinária, mas o resultado foi 
meio ridículo, embora tenha sido sua a ideia. Ela ficou de pé ao 
seu lado da mesa e se antecipava no cumprimento de cada pessoa 
conhecida, em voz alta, e nisso passava quase um currículo.

– Olá, Fernando, filho da dona Quinha, neto da dona Cocota! 
Oi, Camila, como está sua lindíssima filha, Helena, e seu char-
moso marido Fábio? Boa noite, João de Freitas, nosso vizinho 
da Rua Bartira...

O autor não queria passar por uma dessas situações de novo. 
O filho, ligado em novidades eletrônicas, sugeriu um avanço 
tecnológico no desempenho da mãe. Argumentou:

– A ideia foi boa. O mal de vocês foi usar tecnologia antiga. 
Já imaginou um agente da CIA passando dicas desse jeito? Tanto 
aparelhinho por aí para incrementar isso!

O garoto comprou os aparelhinhos em loja de espionagem, 
testaram, treinaram, funcionou. Na noite do lançamento, lá estava 
o autor todo confiante com um aparelhinho sem fio quase invisível 
enfiado no ouvido, enquanto a mulher, de memória incrível, ficou 
meio encoberta na escada que levava ao mezanino, usando seu 
transmissor disfarçado no colar.

– Salve, Mário! – ele cumprimentava, alegre.
– Marçal, grande Marçal! – abria os braços.
Se alguém contava um caso ali na beira da mesa e faltava a 

data, ele, que nisso era bom, aparteava:
– 1957! Tenho certeza.
E assim foi até que chegou uma peruaça linda e o atacou de 

beijinhos e “oi, meu amor”, achando que ele estava sem a esposa.
– Quem é essa?! – rugiu a mulher ao fone de ouvido.
Ele foi rápido e discreto:
– Uai, querida, se você não sabe, eu que vou saber?
Ela acabou dando risada. Uma perua a mais não ia estragar 

sua noite e seus dias.
 (Ivan Angelo, Veja São Paulo, 01.09.2010. Adaptado)

01.	De acordo com a leitura, é correto afirmar que o autor, per-
sonagem do texto,

(A) temia a noite de lançamento do livro, pois sabia que sua 
amante poderia aparecer, mesmo sem ter sido convidada.

(B) não recorreu à família, no lançamento do livro anterior, 
pois não queria confessar à mulher e ao filho que sua 
memória andava mal.

(C) perdeu a venda de vários exemplares, pois ofendeu alguns 
conhecidos ao não se lembrar de quem eles eram.

(D) viu-se, nos dois últimos lançamentos, em situações cons-
trangedoras, pois suas falhas de memória o obrigaram a 
depender dos outros.

(E) invejava sua esposa, pois ela, apesar da idade, possuía 
uma excelente memória, sobretudo para datas.

02.	Ao final da história, a esposa se mostrou

(A) ciumenta, pois acabou ridicularizando o marido e a 
 jovem.

(B) indiferente ao ocorrido, pois não é mais apaixonada pelo 
marido.

(C) desinteressada e submissa, pois aceita as traições do 
marido.

(D) grosseira, pois xingou o marido pelo fone de ouvido.

(E) segura, pois não permitiu que a outra mulher atrapalhasse 
sua vida.

03.	Assinale a alternativa em que o adjetivo em destaque pode 
ter valor equivalente a um advérbio de modo.

(A) “Para datas, conservava a antiga precisão”...

(B) ... “tinha medo de cometer algum esquecimento imper-
doável na noite de autógrafos.”

(C) ... “mas algumas delas, confiantes, diziam que não pre-
cisava, que eram amigas”...

(D) ... “havia pedido ajuda à mulher, dona de memória visual 
e factual extraordinária”...

(E) “– Salve, Mário! – ele cumprimentava, alegre.”
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04.	 Considere os trechos.

“Para datas, conservava a antiga precisão, mas, para juntar 
nomes às caras, a memória falhava.”
... “mas o resultado foi meio ridículo, embora tenha sido 
sua a ideia.”
... “lá estava o autor todo confiante com um aparelhinho sem 
fio quase invisível enfiado no ouvido, enquanto a mulher, de 
memória incrível, ficou meio encoberta na escada”...

As conjunções em destaque podem ser substituídas, correta, 
respectivamente e sem prejuízo para o sentido do texto, por

(A) todavia; ainda que; ao mesmo tempo que.

(B) todavia; visto que; à medida que.

(C) pois; porém; à medida que.

(D) pois; ainda que; à proporção que.

(E) entretanto; visto que; ao mesmo tempo que.

05.	Assinale a alternativa cujos pronomes substituem, correta e 
respectivamente, os termos em destaque na frase a seguir.

O filho comprou os	aparelhinhos na loja de espionagem, e os 
três testaram os	aparelhinhos para ver se funcionavam bem.

(A) comprou-os … testaram-lhes

(B) comprou-os … testaram-nos

(C) comprou-lhes … testaram-se

(D) comprou-lhes … testaram-lhes

(E) comprou-lhes … testaram-nos

06.	Assinale a alternativa correta quanto à concordância.

(A) Os convidados ao qual você se referiu chegaram pontual-
mente.

(B) Deve surgir novas vagas de emprego com a abertura da 
primeira filial da empresa.

(C) Houveram debates muito interessantes entre os partici-
pantes do congresso.

(D) Conferidas, sobre a mesa, estão as notícias e os artigos 
de opinião.

(E) Acabou o período de eleição, mas não acabou as respon-
sabilidades dos eleitores.

07.	 Leia o texto.

Ônibus que circulam no Rio vão ter poesias brasileiras

Os ônibus do Rio de Janeiro passarão a oferecer a seus pas-
sageiros uma alternativa que pode deixar o trajeto mais agradável 
− e mais culto: a partir da próxima semana, 8 500 ônibus trarão 
estampadas em cartazes, colocados no vidro que separa o motorista 
dos viajantes, poesias clássicas da literatura brasileira.

“Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias, e “Ouvir estrelas”, 
de Olavo Bilac, são algumas das poesias selecionadas.

“Os passageiros podem ter melhores momentos na viagem ao 
ter acesso a grandes obras”, afirmou o presidente da Rio Ônibus.

A escolha dos poemas não é aleatória. O acadêmico Domício 
Proença Filho explicou que, além de tamanho e da representativi-
dade literária, o critério fundamental é atrair o interesse de leitores.

Outra ideia do projeto é um concurso de poesias populares. 
Assim, os passageiros poderiam ver suas próprias criações cir-
culando pela cidade.

(Gabriela Canseco, Folha de S.Paulo, 21.08.2010. Adaptado)

De acordo com o texto, é correto afirmar que

(A) o critério empregado para a seleção das poesias foi a 
extensão do texto, isto é, os poemas devem ter poucos 
versos para que haja tempo para a leitura.

(B) a leitura das poesias pretende tornar a viagem agradável 
e evitar as constantes cenas de violência que ocorrem 
dentro dos ônibus.

(C) um dos objetivos do projeto é, aproveitando o período em 
que os passageiros fazem seu trajeto, suscitar o interesse 
pela leitura nessas pessoas.

(D) os passageiros que já têm algum livro publicado serão 
convidados a expor seus poemas nos ônibus do Rio de 
Janeiro.

(E) os poemas que aparecerão nos cartazes pertencem a 
autores nacionais e estrangeiros que vêm publicando 
atualmente.

08.	Assinale a alternativa que completa, correta e respectiva-
mente, o recado a seguir.

Filho,

Esperarei você, ao meio-dia e , na porta do colé-
gio,  de irmos ao aeroporto buscar sua avó, que 
ficará muito contente quando  você.

Portanto,  pontual!

Beijos, seu pai

(A) meia … afim … vir … seje

(B) meia … a fim … vir … seja

(C) meia … a fim … ver … seje

(D) meio … a fim … vir … seja

(E) meio … afim … ver … seje
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Considere a tirinha para responder às questões de números 09 e 10.

(Charles M. Schulz, Snoopy − Assim é a vida, Charlie Brown! 
Porto Alegre: L&PM Pocket, 2010)

09.	No segundo quadrinho, as formas verbais sentávamos e 
comíamos	são próprias do

(A) pretérito perfeito, pois expressam ações que se encer-
raram no passado e, por isso, estão desvinculadas do 
presente.

(B) pretérito perfeito, pois expressam ações que se iniciaram 
no passado e se repetem no presente.

(C) pretérito imperfeito, pois expressam ações que foram 
habituais durante um certo tempo.

(D) pretérito imperfeito, pois há expectativa de que ações se 
realizem, sendo favoráveis as condições.

(E) futuro do pretérito, pois expressam ações que ambos 
desejavam empreender, mas não foi possível realizá-las.

10.	Assinale a alternativa cujas preposições completam, correta 
e respectivamente, o texto a seguir.

 A namorada  quem Snoopy enviará uma carta român-
tica vive em outra cidade. Na carta, ele comenta os momentos 

 que não se esquece. Para impressioná-la, Snoopy lhe 
conta uma “mentirinha de amor”  qual espera que a 
namorada acredite.

(A) a … de … na

(B) a … em … com

(C) à … por … na

(D) à … de … da

(E) para … em … com

atuaLidades

11.	 Em julho de 2010, em reunião da Organização dos Estados 
Americanos, um embaixador afirmou que guerrilheiros 
atuantes em seu país seriam recebidos em um país vizinho. 
Isso afetou as relações diplomáticas dos dois países, norma-
lizadas em agosto. Trata-se

(A) da Colômbia e da Venezuela.

(B) do Paraguai e do Chile.

(C) da Bolívia e do Brasil.

(D) da Argentina e do Uruguai.

(E) do Peru e do Equador.

12.	Nas reuniões de setembro e outubro de 2010, o Copom (Co-
mitê de Política Monetária do Banco Central) decidiu, por 
unanimidade, que a taxa básica de juros, a Selic,

(A) seria mantida em 10,75% até o final do ano.

(B) cairia 0,5% ao mês até o final do ano.

(C) manterá a tendência de queda em 2011.

(D) aumentaria 0,5% ao mês até o final do ano.

(E) será mantida em 8,75% durante 2011.

13.	O governo cubano surpreendeu analistas ontem ao anunciar 
que planeja  até o primeiro trimestre de 2011 e 
incentivar a iniciativa privada. (...)
O anúncio é considerado a medida mais radical do presidente 
Raúl Castro para reestruturar a economia socialista cubana.

(O Estado de S.Paulo, 14.09.2010. Adaptado)

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) privatizar todas as empresas estatais

(B) extinguir o sistema de previdência governamental

(C) conceder plena liberdade de organização sindical

(D) fechar cooperativas de trabalho

(E) demitir milhares de funcionários públicos

14.	A disputa por clientela e espaço bancário está fazendo com que 
inimigos históricos se unam para tentar barrar a concorrência, 
sobretudo o avanço dos grupos estrangeiros no país. (...)
Os dois maiores bancos de varejo do país, que sempre foram 
rivais pela liderança do mercado, se uniram em quatro frentes: 
cartão de crédito, compartilhamento de terminais eletrônicos, 
seguro odontológico e investimentos na África do Sul.

(Folha de S.Paulo, 22.09.2010)

Esses “inimigos históricos” são o

(A) HSBC e o Banco Safra.

(B) Itaú e o ABN Amro.

(C) Banco do Brasil e o Bradesco.

(D) Santander e o Banespa.

(E) Unibanco e o Banco Real.
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15.	 Pouco mais de um ano depois do anúncio, a Petrobras levantou 
ontem R$ 120,36 bilhões (US$ 70 bilhões) (...).
Com valor de mercado alçado para US$ 270 bilhões, a en-
genharia financeira transforma a estatal na segunda maior 
petroleira do mundo, atrás apenas da ExxonMobil.

(Folha de S.Paulo, 24.09.2010)

Essa capitalização

(A) resultou dos lucros da venda do petróleo do pré-sal.

(B) dependeu essencialmente de empréstimos externos.

(C) diminuiu muito a participação do Estado na empresa.

(D) foi feita com a venda de ações no mercado de capitais.

(E) beneficiou principalmente os acionistas minoritários.

16.	O neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis, codiretor do 
Centro de Neuroengenharia da Universidade Duke, nos 
Estados Unidos, foi distinguido novamente pelos Institutos 
Nacionais de Saúde (NIH).
Nicolelis foi anunciado nesta quinta-feira (30) como um dos 
escolhidos para receber o NIH Director’s Transformative R01 
Award em 2010, que concederá cerca de US$ 4 milhões para 
aplicação no desenvolvimento de .
Há apenas dois meses, Nicolelis foi um dos contemplados 
do Director’s Pioneer Award, outro programa de apoio a 
pesquisas dos NIH.

(htpp:portalexame.abril.com.br/tecnologia/ciências/noticia,  
01.10.2010. Adaptado)

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) um exame cerebral que possa detectar, com antecedência, 
as alterações responsáveis pelo aparecimento do Alzheimer

(B) uma pesquisa genética, com avaliações neurológicas, a fim 
de entender as mutações relacionadas a formas de câncer

(C) um dispositivo, com estímulos elétricos na medula, para 
melhorar habilidades motoras afetadas pelo Parkinson

(D) uma pesquisa com células-tronco embrionárias, com 
o objetivo de aperfeiçoar a técnica de transplantes de 
membros

(E) um equipamento robótico que permita avaliar os primei-
ros sintomas de paralisia cerebral em bebês prematuros

17.	 Primeiro, o atentado a bomba que se supõe ter sido praticado 
pelas Farc, dias depois da posse. Depois, um segundo atentado 
(...) atingiu o Oleoduto Transandino e causou grave problema 
ambiental pelo derrame de óleo nos rios Sucio e Guamuez.
Por fim, a Corte Constitucional rejeitou o acordo pelo qual 
(...) cedeu aos EUA o uso de bases militares.

(Folha de S.Paulo, 19.08.2010)

Esses fatos ocorreram no início do governo de Juan Manuel 
Santos, presidente

(A) da Bolívia.

(B) do Chile.

(C) do Equador.

(D) do Peru.

(E) da Colômbia.

18.	O presidente da França, Nicolas Sarkozy, deve vencer neste 
mês a queda de braço com a oposição (...) e concretizar uma 
de suas grandes ambições políticas (...).
Mas, até obter a chancela do Senado para seu projeto, já apro-
vado na Assembleia Nacional, ainda vai enfrentar a resistência 
da opinião pública.

(O Estado de S.Paulo, 03.10.2010)

Aprovado também pelo Senado, esse projeto, que gerou vários 
protestos no país, refere-se

(A) ao abandono do euro como moeda nacional, com a saída 
da França da União Europeia.

(B) à reforma da previdência social, com o aumento da idade 
mínima para aposentadoria.

(C) a mudanças na legislação trabalhista, com o aumento da 
jornada, mas não dos salários.

(D) à política imigrantista liberal, com o fim das restrições 
à entrada de africanos e asiáticos.

(E) ao aumento de taxas e impostos, com o objetivo de di-
minuir o elevado déficit público.

19.	O governo do país decretou ontem estado de emergência em 
três condados após o vazamento de lama tóxica de uma fábrica 
de alumínio ter inundado diversas cidades.
Ao menos quatro pessoas morreram e 120 se feriram com o 
rompimento de um reservatório da fábrica Timfoldgyar, em 
Ajka (...).
Muitos dos feridos tiveram queimaduras quando a lama 
penetrou em suas roupas. Outros estão sob observação, pois 
queimaduras químicas causadas pela lama podem demorar 
dias para aparecer.

(Folha de S.Paulo, 06.10.2010. Adaptado)

Esse acidente, classificado como “catástrofe ecológica”, 
ocorreu na

(A) Eslováquia.

(B) Áustria.

(C) República Theca.

(D) Hungria.

(E) Rússia.

20.	Anunciado em outubro de 2010, o Prêmio Nobel de Medicina 
ou Fisiologia foi concedido ao britânico Robert Edwards, 
responsável

(A) pela identificação do vírus da imunodeficiência.

(B) pela técnica da fertilização in vitro.

(C) pelas pesquisas com células-tronco em animais.

(D) pela descoberta da estrutura do DNA.

(E) pela invenção da ressonância magnética nuclear.
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PoLítica de saúde

21.	A Constituição Federal estabelece que as ações e serviços 
públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierar-
quizada e constituem um sistema único, tendo como uma de 
suas diretrizes o atendimento integral com

(A) prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo 
dos serviços assistenciais.

(B) prioridade para as atividades de assistência, sem prejuízo 
das de prevenção.

(C) igual ênfase para as ações assistenciais e de prevenção.

(D) exclusividade para as ações de prevenção.

(E) exclusividade para as ações de assistência.

22.	No que se refere à participação das instituições privadas no 
Sistema Único de Saúde, a Constituição Federal estabelece 
que

(A) não é permitida sua participação.

(B) elas podem participar de forma complementar, mediante 
contrato de direito público ou convênio.

(C) elas podem participar de forma suplementar, não impor-
tando se de capital nacional ou estrangeiro.

(D) não se deve fazer distinção entre as entidades filantrópi-
cas, as sem fins lucrativos e as instituições privadas com 
fins lucrativos, desde que atuem segundo suas diretrizes.

(E) é permitida a destinação de recursos públicos para auxí-
lios ou subvenções a todas as instituições que participem 
do Sistema Único de Saúde.

23.	 Considere as seguintes ações de saúde:
 I. formação de consciência sanitária individual nas primeiras 

idades, por meio do ensino fundamental;
 II. campanhas orientadoras, alertando a população sobre os 

efeitos nocivos à saúde, representados pelo tabagismo;
 III. programas de prevenção à saúde mental.

Em Diadema, deve(m) ser promovida(s) por determinação de 
sua Lei Orgânica, dentre outras, a(s) ação(ões) contida(s) em

(A) III, apenas.

(B) II e III, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) I e III, apenas.

(E) I, II e III.

24.	De acordo com a Lei Orgânica do Município de Diadema, é 
correto afirmar que, neste município,

(A) é permitida a destinação de recursos públicos para 
auxílios e subvenções a instituições privadas com fins 
lucrativos.

(B) a inspeção médica nos estabelecimentos de ensino mu-
nicipal não tem caráter obrigatório.

(C) fazem parte das obrigações do gestor municipal de saúde 
o planejamento e execução das ações de vigilância à 
saúde dos portadores de necessidades especiais.

(D) a formulação da política e da execução das ações de 
saneamento básico é de competência exclusiva do go-
verno estadual, com a participação do governo federal, 
provendo recursos por meio da Fundação Nacional de 
Saúde.

(E) não é obrigatória a apresentação de atestado de vacina 
contra moléstia infecto-contagiosa no ato da matrícula 
nos estabelecimentos de ensino municipal.

25.	O Bolsa Família é um programa de transferência direta de ren-
da que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema 
pobreza. De acordo com sua regulamentação, é obrigação dos 
municípios onde a bolsa é concedida implantar a Vigilância 
Alimentar e Nutricional, que proverá as informações sobre 
o acompanhamento dessas famílias. É correto afirmar que a 
Vigilância Alimentar e Nutricional

(A) deve ser desenvolvida no âmbito do Sistema Único de 
Saúde.

(B) deve ter como eixo principal a prevenção da obesidade 
que, cada vez mais, está presente em populações de baixa 
renda, em decorrência da ingestão de alimentos altamente 
calóricos e de baixo aporte proteico.

(C) é uma questão ligada à área da assistência social, não 
sendo campo de atuação do Sistema Único de Saúde.

(D) deve estar vinculada ao Sistema Único de Saúde apenas 
nos aspectos das patologias associadas à questão nutri-
cional, com ênfase no combate à desnutrição infantil.

(E) restringe-se à orientação sobre cuidados higiênicos a 
serem adotados no preparo e no consumo dos alimentos.

26.	 Considere uma doença cujo tratamento não apresenta efeitos 
colaterais relevantes e cujo diagnóstico precoce melhora de 
forma significativa seu prognóstico. Ao se escolher um teste 
para sua confirmação diagnóstica, deve-se priorizar

(A) sua especificidade e sua sensibilidade, igualmente.

(B) sua especificidade.

(C) sua sensibilidade.

(D) seu baixo custo.

(E) seu poder de impacto epidemiológico.
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27.	 Considere dois grupos populacionais hipotéticos constituídos 
de 1 000 (mil) pessoas cada um, que, observados ao longo de 
um período de tempo, apresentaram o seguinte quadro:

Grupo A B

N.º de pessoas que contraíram o agravo X 
no período de estudo 20 40

N.º de pessoas que morreram por causa do 
agravo X no período de estudo 10 10

É correto afirmar que
(A) os dados apresentados não permitem calcular o coeficien-

te de incidência do agravo X nesse período de tempo.
(B) o coeficiente de prevalência do agravo X é maior no 

grupo A.
(C) o coeficiente de mortalidade proporcional do agravo X 

é menor no grupo B.
(D) o coeficiente de letalidade do agravo X é maior no  

grupo A.
(E) o agravo X trata-se, provavelmente, de doença infecto-

contagiosa.

28.	De acordo com o conceito de Atenção Básica à Saúde, es-
tabelecido pelo Ministério da Saúde, assinale a opção que, 
correta e respectivamente, completa as lacunas da seguinte 
frase.

“A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter 
, situadas  de atenção dos 

sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a 
prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação.”
(A) individual … em todos os níveis
(B) coletivo … em todos os níveis
(C) individual ou coletivo … em todos os níveis
(D) individual ou coletivo … no primeiro nível
(E) coletivo … no primeiro nível

29.	No Brasil, inclusive no Estado de São Paulo, a notificação 
compulsória de casos de sífilis
(A) não é exigida.
(B) é exigida apenas para as adquiridas.
(C) é exigida apenas para as congênitas.
(D) é exigida apenas para as que acometem gestantes.
(E) é exigida para as adquiridas, congênitas e em gestantes.

30.	Dentre outros, são de notificação compulsória imediata os 
casos suspeitos ou confirmados de
(A) malária, peste e poliomielite.
(B) doença de Chagas aguda, cólera e botulismo.
(C) rubéola, sarampo e tétano.
(D) paralisia flácida aguda, leishmaniose visceral e cólera.
(E) poliomielite, tularemia e leptospirose.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31.	 Sobre a Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica 
(PAVM), é correto afirmar que
 I. febre, secreção purulenta, leucocitose ou leucopenia e 

infiltrado novo na radiografia de tórax são critérios neces-
sários para a afirmação do diagnóstico clínicoradiológico 
da PAVM; a febre pode não ocorrer em idosos;

 II. a utilização de filtros higroscópicos e a troca a cada  
48 horas do circuito do ventilador mecânico diminuem a 
incidência de PAVM;

 III. o lavado broncoalveolar protegido tem maior sensibili-
dade diagnóstica do que a cultura de secreção traqueal;

 IV. na PAVM de ocorrência tardia, o tratamento empírico 
envolve o uso de carbapenêmico ou cefalosporina de 3.ª 
geração com ação antipseudomonas.

Sobre as afirmações, está correto apenas o contido em

(A) I, II e IV.

(B) I e IV.

(C) I, III e IV.

(D) II, III e IV.

(E) II e III.

32.	Um paciente de 45 anos é admitido na UTI na fase aguda de 
um infarto anterior extenso. Logo após a admissão, o doente 
apresentou perda de consciência associada à ausência de pul-
so carotídeo. Nesse momento, o monitor cardíaco mostrava  
FC 180 bpm, com complexos QRS alargados e regulares. 
Sobre o atendimento a esse doente, pode-se dizer que
 I. a primeira atitude é aplicar um soco precordial para re-

versão da arritmia. Caso não haja reversão da arritmia, a 
desfibrilação elétrica deve ser realizada;

 II. deve-se aplicar desfibrilação imediata com um choque 
monofásico de 360 Joules ou choque bifásico com energia 
equivalente;

 III. a infusão de volume é fundamental no manuseio clínico do 
doente em virtude da causa associada à descompensação 
hemodinâmica;

 IV. a amiodarona pode ser utilizada preferencialmente em 
relação à lidocaína como droga antiarrítmica;

 V. a vasopressina pode ser utilizada em substituição à epi-
nefrina durante o atendimento.

Está correto apenas o que se afirma em

(A) I, III e V.

(B) I, II, IV e V.

(C) I, II, III e V.

(D) II, III, IV e V.

(E) II, IV e V.
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33.	Mulher de 60 anos sofreu queimaduras de 30% de área corpó-
rea em pescoço, braços e tórax, por explosão de aquecedor a 
gás em seu domicílio. Apresentava sinais de queimadura nos 
pelos nasais, mas não apresentava eritema facial ou tosse. Na 
admissão no PS, a doente estava consciente e responsiva, com 
saturação de 98% na oximetria de pulso com aporte de oxigê-
nio por máscara a 40%, FC 112 bpm, PA 98 x 50 mmHg e FR 
de 24 rpm. Uma gasometria arterial foi colhida, apresentando 
os seguintes resultados: PaO2 48 mmHg, PaCO2 30 mmHg e 
pH 7,44. A radiografia inicial de tórax apresenta-se normal. 
Sobre a paciente em questão, é correto afirmar que
(A) a profundidade e a extensão da queimadura não influen-

ciam a evolução do edema da via aérea.
(B) a radiografia de tórax normal tem boa sensibilidade para 

excluir a possibilidade de lesão por queimadura da via aérea.
(C) o emprego de oxigenioterapia hiperbárica pode ser ne-

cessário no tratamento da paciente.
(D) a utilização de albumina na fase aguda de ressuscitação 

volêmica é mandatória para essa paciente.
(E) a broncoscopia é desnecessária para o diagnóstico de 

queimadura por inalação da via aérea, pois os sinais 
clínicos são suficientes para o diagnóstico.

34.	Durante o transporte rodoviário de um paciente em ventilação 
mecânica, o alarme de Pico de Pressão do aparelho dispara 
continuamente. Dentre as causas apresentadas a seguir, a que 
não justifica o disparo do alarme é:
(A) cânula dobrada.
(B) paciente agitado.
(C) broncoespasmo.
(D) cuff da cânula vazio.
(E) secreção em via aérea.

35.	 É indicativo de melhora no doente com cetoacidose diabética
(A) a redução da hipercloremia.
(B) a redução dos níveis séricos de potássio.
(C) a redução do bicarbonato sérico.
(D) a redução do anion-gap.
(E) o aumento do nível sérico de ácidos graxos livres.

36.	 Sobre o paciente com traumatismo cranioencefálico grave, é 
correto afirmar que
(A) no paciente agitado e combativo, sem sinais neurológi-

cos localizatórios, a tomografia de crânio não deve ser 
postergada, mesmo que seja necessário o uso de sedação 
e de ventilação mecânica para realização do exame.

(B) a medida mais rápida para determinar a diminuição da 
pressão intracraniana é a aplicação de manitol.

(C) a utilização de anticonvulsivantes, por período de 6 meses 
após o trauma, é indicada, pois reduz a incidência de 
epilepsia.

(D) o início precoce da terapia com corticosteroides está 
associado a um melhor prognóstico neurológico.

(E) paciente com 50 anos, descerebração unilateral e tomo-
grafia sem alterações significativas não tem indicação 
de monitorização da pressão intracraniana.

37.	Uma mulher de 47anos foi admitida na UTI após ingesta de 
40 comprimidos de Propanolol. Na admissão, a frequên-
cia cardíaca era de 34 bpm e a PA 80 x 40 mmHg. Após 
reposição volêmica vigorosa, a PA manteve-se inalterada. 
Considerando-se a farmacologia dos betabloqueadores, qual 
das drogas irá mais rapidamente reverter a condição hemo-
dinâmica da doente?

(A) Atropina.

(B) Isoproterenol.

(C) Glucagon.

(D) Dopamina.

(E) Gluconato de cálcio.

38.	Após 96 horas de admissão em UTI, um paciente politrau-
matizado, no 3.º dia de pós-operatório de esplenectomia, 
desenvolveu insuficiência renal oligúrica e insuficiência 
respiratória progressiva com aumento das pressões de vias 
aéreas. A pressão intra-abdominal medida através de sonda 
de Foley é de 40 mmHg. A(s) medida(s) terapêutica(s) mais 
adequada(s) é (são):

(A) laparotomia.

(B) hemodiálise e ventilação com pressão controlada.

(C) hemodiafiltração.

(D) restrição hídrica e protéica, diurético e ventilação com 
pressão controlada.

(E) tomografia de abdômen e tórax com drenagem percutânea 
dirigida.

39.	 Sobre infecção de cateteres intravasculares, leia o que segue.
 I. O número de lumens do cateter central não interfere na 

incidência de infecção.
 II. Os cateteres com túnel subcutâneo ou implantáveis apre-

sentam menores índices de infecção do que os cateteres 
centrais de curta permanência.

 III. O acesso subclávio é preferível para cateteres não tuneli-
zados, pois a incidência de infecção desse sítio é menor 
em relação aos demais sítios de acesso venoso profundo.

 IV. A colonização do cateter é definida por meio de contagem 
de 35 ou mais unidades formadoras de colônias em cultura 
semiquantitativa do cateter, na ausência de sinais clínicos 
de bacteremia e hemoculturas negativas.

 V. A infusão de nutrição parenteral demanda o uso de uma 
via exclusiva no cateter para a sua infusão.

Está correto o que se afirma apenas em

(A) I, II e III.

(B) I, III e IV.

(C) II, IV e V.

(D) II, III e V.

(E) III, IV e V.
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40.	 Paciente do sexo masculino, de 80 anos, tabagista e hipertenso 
é admitido na UTI, apresentando insuficiência respiratória 
aguda em virtude de pneumonia domiciliar grave. Ao exame, 
apresenta PA = 130 x 80 mmHg, FC = 110 bpm, FR = 35 rpm e 
Sat = 95% com 15 L/min de oxigênio. O paciente foi intubado 
por falência respiratória e colocado em ventilação mecânica. 
Logo após o procedimento da intubação, ele apresentou, su-
bitamente, PA = 80 x 30 mmHg, FC = 130 bpm e Sat = 93%.  
A causa menos provável do quadro de hipotensão é
(A) hipovolemia.
(B) infarto agudo do miocárdio.
(C) hipocalcemia.
(D) uso de sedação para intubação.
(E) pneumotórax hipertensivo.

41.	 Em relação às infecções do paciente grave, é correto afirmar que
(A) o tempo de introdução da antibioticoterapia adequada 

nos casos de meningite bacteriana não está associado ao 
melhor prognóstico do paciente.

(B) a falha da antibioticoterapia empírica, no início do tra-
tamento da pneumonia associada à ventilação mecânica, 
determina maior mortalidade.

(C) o uso de nutrição parenteral não determina maior inci-
dência de infecção fúngica.

(D) o fluconazol é utilizado como terapia empírica para pacien-
tes com suspeita de infecção fúngica e choque séptico.

(E) o diagnóstico de infecção por Clostridium difficilie no 
tubo digestivo é pouco provável quando a coprocultura 
é negativa.

42.	Um paciente portador do vírus HIV, em uso regular de 
esquema antiretroviral, é internado na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) no 1.º dia de hospitalização com insuficiência 
respiratória aguda causada por pneumonia lobar. O agente 
etiológico mais provável é
(A) Pneumocystis carinii.
(B) Streptococcus pneumoniae.
(C) Vírus sincicial respiratório.
(D) Mycobacterium tuberculosis.
(E) Staphylococcus aureus.

43.	 Em relação às patologias cirúrgicas que podem ocorrer no 
paciente grave, é correto afirmar que
(A) pneumoperitôneo é achado raro na úlcera duodenal per-

furada.
(B) diabetes, íleo prolongado e idade avançada são conside-

rados fatores de riscos menores para colecistite alitiásica.
(C) a perfuração traumática de alça intestinal é entidade 

frequente no paciente vítima de trauma abdominal fe-
chado submetido a tratamento conservador de hematoma 
subcapsular hepático ou esplênico.

(D) o suporte nutricional parenteral é mandatório nos casos 
de pancreatite aguda grave, sendo contraindicada, sob 
qualquer pretexto, a nutrição enteral.

(E) a isquemia mesentérica tem como causas a oclusão ar-
terial embólica ou trombótica, a isquemia não oclusiva 
e a trombose venosa mesentérica.

44.	 Paciente com história de poliúria e polidipsia é admitido 
no PS. Ao exame físico, apresenta turgor pastoso da pele,  
PA = 100 x 60 mmHg e boca seca. Os exames revelam glicemia de  
485 mg/dL, Na e K séricos de 148 e 6,4 mEq/L, respectiva-
mente, cetonúria ++++ / glicosúria ++++. O melhor trata-
mento para a hiperpotassemia apresentada por esse paciente é

(A) administração de resina trocadora de potássio com cálcio.

(B) administração de bicarbonato intravenosamente, pois a 
hiperpotassemia está associada à cetoacidose.

(C) administração de solução polarizante (glicose hipertônica 
e insulina).

(D) hidratação adequada com soro fisiológico e administração 
de insulina.

(E) administração de furosemida.

45.	 Fumante inveterado de 58 anos, internado com diagnóstico 
provável de neoplasia pulmonar, foi levado à UTI por rebai-
xamento do nível de consciência. Os exames colhidos, quando 
chegou à UTI, revelaram sódio plasmático de 112 mEq/L.  
O diagnóstico mais provável do distúrbio hidroeletrolítico, 
sua causa e seu tratamento adequado são, respectivamente,

(A) hiponatremia hipotônica – secreção inapropriada de 
hormônio antidiurético – restrição hídrica.

(B) hiponatremia isotônica – secreção inapropriada de hor-
mônio antidiurético – reposição de sódio.

(C) hiponatremia hipertônica – síndrome paraneoplásica – 
reposição de sódio.

(D) hiponatremia hipertônica – diabetes insipidus – DDAVP.

(E) hiponatremia hipotônica – diabetes insípidus – DDAVP.

46.	 Lavrador de 30 anos foi admitido na UTI por insuficiência 
respiratória após tentativa de suicídio. Ao exame, o paciente 
apresentava-se com sudorese profusa, miofasciculações, 
broncorreia importante, pupilas mióticas e bradicardia  
(FC = 45 bpm). Diante desse quadro, a provável etiologia da 
intoxicação exógena e o tratamento a ser aplicado, visando 
reverter as manifestações muscarínicas do paciente são, 
respectivamente,

(A) síndrome colinérgica aguda por organofosforado – atro-
pina.

(B) síndrome colinérgica aguda por organoclorado – prali-
doxima.

(C) intoxicação por paraquat – atropina.

(D) síndrome colinérgica aguda por organofosforado – na-
loxone.

(E) síndrome psicótica – haloperidol.



11 PMDI1003/16-MédIntPlantonista-manhã

47.	Homem de 67 anos, tabagista e hipertenso, portador de úl-
cera duodenal crônica, foi atendido no PS com história de 
dor precordial intensa há 4 horas, associada à sudorese fria. 
Sem alterações ao exame físico, exceto por FC110 bpm e 
sudorese fria. No eletrocardiograma (ECG), foi identificado 
rimo sinusal com supradesnivelamento do intervalo ST de V2 
à V6. Recebeu AAS, oxigênio, morfina, nitrato sublingual, 
clopidogrel e trombólise com estreptoquinase. Teve resolução 
da dor e redução do supradesnivelamento com a trombólise 
e não teve intercorrências durante a infusão do trombolítico. 
Foi admitido na UTI com PA 130 x 80 mmHg, recebendo 
nitroglicerina endovenosa, com FC 100 bpm, sem estase ju-
gular, com estertores crepitantes discretos em ambas as bases 
pulmonares, sem alteração na ausculta cardíaca, mantendo 
oximetria de pulso de 95% com 2 L/min de O2 por cateter 
nasal. Após 3 horas da admissão na UTI, o paciente apresentou 
agitação, desconforto respiratório, palidez cutânea e sudorese 
fria; FR 30 rpm, FC 120 bpm, PA 140 x 90 mmHg, ausculta 
cardíaca com B3, estertores crepitantes até ápices pulmonares 
e o ECG apresentava onda Q de V2 a V6. Sobre esse paciente, 
é correto afirmar que

(A) a não utilização de betabloqueador no início do atendi-
mento determinou a evolução clínica do doente.

(B) a presença de ondas Q no ECG assim como a evolução 
clínica do doente são evidências da falha da trombólise, 
portanto o paciente deve ser submetido à angioplastia de 
resgate em caráter de urgência.

(C) o tratamento da atual descompensação clínica do doente 
envolve o emprego de furosemida, morfina, aumento da 
dose de nitroglicerina e máscara de CPAP.

(D) a presença de doença péptica ativa é contraindicação 
absoluta para trombólise do doente.

(E) o paciente foi admitido na UTI em Killip II e, rapida-
mente, evoluiu para Killip IV.

48.	Após as medidas terapêuticas adequadas, o paciente descrito 
na questão de número 47 evoluiu com rebaixamento do nível 
de consciência, PA 80 x 40 mmHg e FC 125 bpm. Foi colo-
cado em ventilação mecânica e recebeu um cateter de artéria 
pulmonar que mostrou os seguintes valores: PAD 8 mmHg,  
PAP 27 x 14 mmHg, POAP 9 mmHg, DC 3,1L/min,  
IC 1,9 L/min/m2 (PAD – pressão de átrio direito; PAP – pressão 
de artéria pulmonar; POAP – pressão de oclusão de artéria 
pulmonar; DC – débito cardíaco; IC – índice cardíaco). Sobre 
esse paciente, é correto afirmar que

(A) insuficiência mitral aguda e ruptura ventricular são cau-
sas prováveis da descompensação, em virtude do perfil 
hemodinâmico e da evolução clínica.

(B) o perfil clínico e o hemodinâmico do doente permitem 
classificá-lo, respectivamente, em Killip IV e Forrester II.

(C) a infusão de dobutamina está indicada como medida 
terapêutica imediata.

(D) a infusão de volume provavelmente determinará piora 
da hemodinâmica e do quadro de congestão do doente, 
não devendo ser utilizada no momento.

(E) a pressão de perfusão coronariana desse doente é de  
32 mmHg.

49.	Homem de 42 anos, previamente hígido, foi ao PS com qua-
dro de insuficiência respiratória aguda grave em virtude de 
broncopneumonia bacteriana. Foi intubado na sala de emer-
gência por apresentar fadiga respiratória. Admitido na UTI, 
o paciente estava hemodinamicamente estável, foi sedado e 
curarizado para realização de medidas de mecânica respira-
tória. O aparelho foi ajustado no modo Volume Controlado, 
FR de 12 rpm, Volume Corrente de 400 mL, fluxo inspiratório 
de 60 L/min e pausa inspiratória de 0,5 segundos. Os gráficos 
de Volume Corrente, Pressão Traqueal e Fluxo Inspiratório 
obtidos nesses parâmetros estão representados a seguir. Os 
valores de Pressão Traqueal obtidos foram: Pressão de Pico 
(PP) de 45 cm H20, Pressão de Platô Inspiratório (PPI) de
30 cm H20 e Pressão Expiratória Final (PEF) de 5 cm H20. A 
partir desses dados, a Complacência Estática (CE), a Compla-
cência Dinâmica (CD) e a Resistência de Vias Aéreas (RVA) 
desse paciente são:

(A) CE = 16 mL/cm H2O, CD = 10 mL/cm H2O,
 RVA = 10 cm H2O/L/s2

(B) CE = 10 mL/cm H2O, CD = 16 mL/cm H2O,
 RVA = 10 cm H2O/L/s2

(C) CE = 10 mL/cm H2O, CD = 15 mL/cm H2O,
 RVA = 16 cm H2O/L/s2

(D) CE = 16 mL/cm H2O, CD = 10 mL/cm H2O,
 RVA = 15 cm H2O/L/s2

(E) CE = 16 mL/cm H2O, CD = 16 mL/cm H2O,
 RVA = 15 cm H2O/L/s2

50.	No manuseio da via aérea, pode-se utilizar a capnografia como 
método de confirmação do correto posicionamento da cânula 
na traqueia. No entanto, em algumas situações, a capnografia 
pode fornecer dados incorretos. Dentre as situações clínicas 
citadas a seguir, em todas, a capnografia pode fornecer dados 
incorretos sobre o posicionamento da cânula em via aérea, 
exceto,

(A) no tromboembolismo pulmonar.

(B) na síndrome da Angústia Respiratória do Adulto.

(C) na parada cardiorrespiratória.

(D) no broncoespasmo severo.

(E) na administração prévia de bicarbonato de sódio por 
sonda gástrica.
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51.	Doente portadora de úlcera gástrica justa-pilórica é admitida 
com quadro de náuseas e vômitos repetidos nos últimos dias. 
Ao exame físico, apresenta-se desidratada, apática e torporosa, 
estável hemodinamicamente, com respiração lentificada. 
Foi admitida na UTI para estabilização clínica. Os exames 
laboratoriais solicitados provavelmente mostrarão:

Na+ K+ Cl– Ureia  pH PaCO2 HCO3
–

(A) 130 5,2 70 80 7,55  20 38
(B) 130 4,0 100 100 7,30  30 20
(C) 130 2,5 70 60 7,60  48 40
(D) 140 5,0 110 120 7,20  50 28
(E) 130 2,0 110 60 7,10  12 12

52.	Uma mulher de 32 anos, com peritonite, desenvolveu Sín-
drome da Angústia Respiratória do Adulto, necessitando de 
ventilação mecânica com altas frações inspiradas de O2 e 
níveis elevados de PEEP. Após vários dias de tratamento, a 
paciente apresentou sinais de melhora clínica. A gasometria 
arterial e o ajuste do ventilador mecânico, no momento, são:  
pH 7 ,44 ;  PaO 2 131  mmhg;  PaCO 2 39  mmHg; 
HCO3

–24 mmHg; Saturação de 99%; ventilador no modo 
Assistido-Controlado, FR 18 rpm; FiO2 0,7; Volume Corrente 
450 mL; PEEP 15 cm H2O. Dentre os ajustes, qual é o mais 
indicado no momento?

(A) Reduzir a FiO2 para 0,3.

(B) Reduzir a FiO2 para 0,5.

(C) Reduzir o PEEP para 12 cm H2O.

(D) Reduzir o PEEP para 8 cm H2O.

(E) Elevar o volume corrente para 600 mL.

53.	 Sobre a trombocitopenia induzida por heparina, é correto 
afirmar que

(A) ocorre mais precocemente no primeiro episódio do que 
nas exposições subsequentes.

(B) é condição clínica associada a fenômenos hemorrágicos.

(C) não ocorre se a heparina for aplicada por via subcutânea 
ou utilizada em pequenas quantidades em soluções de 
heparinização de cateteres.

(D) a trombocitopenia é desencadeada exclusivamente por 
fenômeno autoimune.

(E) em pacientes com passado de trombocitopenia induzida 
por heparina e indicação clínica de anticoagulação plena, 
a utilização de antitrombínicos é indicada.

54.	 Paciente masculino de 30 anos é submetido à laparotomia de 
emergência por ferimento de arma de fogo. Foram realizadas 
rafias de dupla lesão ileal e de cólon esquerdo. Não foram 
evidenciadas outras lesões intracavitárias. O paciente teve 
boa evolução, até o 7.º PO, quando houve saída de secre-
ção entérica pela incisão cirúrgica em moderada quantidade  
(400 mL/dia). Apesar da complicação cirúrgica, o paciente 
manteve sua evolução estável. A dieta, por via oral, foi sus-
pensa e foi iniciada a terapia nutricional parenteral. Sobre 
o suporte nutricional nos pacientes com fístulas do sistema 
digestivo, é correto afirmar que

(A) o suporte nutricional parenteral está indicado quando não 
é possível a colocação de sonda enteral abaixo da altura 
da fístula digestiva.

(B) as necessidades calóricas estimadas para esse pacien-
te são de 25 a 35 Kcal/Kg do peso, com aporte de  
1,0 – 1,5 g/Kg de proteínas e cerca de 10% do valor 
calórico total na forma de lípides.

(C) a reposição na dieta de vitamina E e de cobre favorece 
o fechamento das fístulas.

(D) a adição de glutamina é mandatória para reduzir a atrofia 
da mucosa intestinal nos casos de fístulas digestivas.

(E) o controle glicêmico estrito e intensivo acelera o fecha-
mento das fístulas digestivas.

55.	 Sobre a injúria renal aguda e sua evolução no paciente grave, 
é correto afirmar que

(A) a utilização da creatinina e do volume urinário como 
marcadores da insuficiência renal no paciente grave não 
permite identificar aqueles pacientes com maior índice 
de mortalidade na sua evolução.

(B) a utilização de marcadores de injúria renal, como a cis-
tatina C e a interleucina-18, permite a identificação da 
fase de injúria renal em curso, antes que ocorra a perda 
da função renal.

(C) a conversão de uma insuficiência renal aguda oligúrica 
em não oligúrica, por meio de terapia diurética, determina 
recuperação precoce da função renal.

(D) os níveis de ureia e de creatinina são suficientes para 
determinar a condição clínica de uremia.

(E) o clearence dos marcadores da função renal não deve ser 
utilizado para ajuste da frequência e da intensidade da 
terapia dialítica.
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56.	 Paciente do sexo feminino, de 40 anos, com antecedentes 
de litíase renal e infecções de trato urinário de repetição, foi 
ao PS com queixa de dor lombar, mialgia, febre e polaciúria 
há 4 dias. Procurou a unidade básica de saúde, onde foi 
medicada com nitrofurantoína, sem melhora do quadro. 
Ao exame físico da admissão, a paciente apresentava-se 
prostrada, dispnéica, desidratada, febril (temperatura axilar  
= 38,5 oC) e taquicárdica. Ao exame físico apresentava bulhas 
rítmicas normofonéticas sem sopros, PA = 80x50 mmHg, 
FC = 130 bpm, má perfusão periférica e extremidades 
frias; a ausculta pulmonar era normal, apresentando  
FR = 27 rpm e Sat O2 85% em ar ambiente. O abdômen 
era plano, pouco distendido, doloroso à palpação profunda 
de flanco e hipocôndrio direito e com ruídos hidro-aéreos 
ausentes; Sinal de Murphy negativo; Sinal de Giordano 
positivo à direita. Restante do exame físico sem alterações.  
A paciente foi encaminhada à UTI após expansão volêmica de 
1 000 mL de solução cristaloide, sem melhora da hipotensão. 
Os exames iniciais demonstraram: Na: 138 mEq/L;  
K: 4,9 mEq/L; Creatinina: 1,8 mg/dL; Ureia: 140 mg/dL; 
Albumina: 3,1mg/dL; Glicemia 170 mg/dL; Amilase:  
69 mg/dL; Urina I: Hematúria +/4+ sem dimorfismo 
er i t roci tár io ;  leucoci túr ia  > 1  500 0000 cls /dL;  
Hb: 12,0g/dL; Ht: 38%; Leucograma: 3 400/mm3 

(18% bastões / 60% segmentados); Plaquetas: 90 000/mm3; 
Gasometria arterial (ar ambiente): pH-7,25, pO2 58 mmHg, 
pCO2 28 mmHg, Bic 15 mEq/L, BE-8,4, SatO2 87%. Levando-
-se em conta a definição do diagnóstico sindrômico e 
etiológico da paciente e as diretrizes atuais para o tratamento 
nas primeiras 6 horas dessa condição clínica, é correto afirmar 
que

(A) a utilização imediata de dopamina ou noradrenalina é ne-
cessária para a estabilização hemodinâmica da paciente.

(B) a coleta de urocultura, antes da introdução dos antibió-
ticos, dispensa a coleta de hemoculturas.

(C) a ressuscitação volêmica vigorosa, visando à redução do 
lactato e da acidose metabólica é medida associada ao au-
mento da ocorrência de edema pulmonar não cardiogênico.

(D) a introdução precoce de antibioticoterapia com vanco-
micina não se justifica pela gravidade do quadro.

(E) se indicada, a intervenção cirúrgica precoce demanda 
maior risco ao paciente, devendo ser postergada até o 
controle do quadro infeccioso.

57.	 Em relação ao uso de hemocomponentes e hemoderivados 
no paciente crítico, é correto afirmar que

(A) a transfusão de plaquetas está indicada para realização de 
endoscopia digestiva alta com biópsia quando a contagem 
de plaquetas está abaixo de 80 000/mm3.

(B) em pacientes sépticos, a transfusão de glóbulos vermelhos 
está indicada em níveis de hemoglobina abaixo de 8,0 g/dL.

(C) em pacientes com angina estável e descompensação 
aguda não coronariana por doença infecciosa grave, o 
valor de gatilho para a transfusão é de 9,0 g/dL.

(D) a ocorrência de lesão pulmonar aguda associada à trans-
fusão de hemácias é fenômeno que pode ocorrer até  
24 horas após a transfusão.

(E) é indicada a utilização de crioprecipitado em situações 
de hipofibrigenemia de causa congênita ou adquirida.

58.	Homem de 56 anos, hipertenso e diabético, internado na en-
fermaria no 2.º PO de colectomia D, por suboclusão intestinal 
associada à adenocarcinoma de cólon, apresentou hemiparesia 
direita associada à afasia. O exame físico não evidenciou ou-
tras alterações, exceto PA 165 x 90 mmHg e fibrilação atrial 
aguda ao eletrocardiograma. Realizou tomografia de crânio 
que não evidenciou alterações significativas, sendo levado à 
UTI. Em relação aos cuidados relacionados à provável causa 
da descompensação aguda do paciente, é correto afirmar que

(A) o controle pressórico dele tem como meta manter os 
valores de PA sistólica abaixo de 185 mmHg e diastólica 
abaixo de 110 mmHg, utilizando nitroprussiato de sódio, 
se for preciso.

(B) a manutenção do controle glicêmico entre 120 – 180 mg/dL 
e o controle agressivo de febre fazem parte do suporte 
clínico aplicado ao paciente.

(C) a infusão de rTPA, por via sistêmica, até a quarta hora do 
início dos sintomas promove a redução da mortalidade 
nos casos em que a trombólise não é contraindicada.

(D) O início imediato da anticoagulação plena com heparina 
endovenosa está indicado no paciente em questão.

(E) A ocorrência de trombose venosa profunda é rara na 
evolução desses pacientes, principalmente na ausência 
de sinais e sintomas compatíveis com o diagnóstico em 
membros inferiores.

59.	Mulher de 55 anos, portadora de cardiomiopatia dilatada 
(FE 25%) e AIDS, com TVP prévia, foi encontrada por 
sua cuidadora com desconforto respiratório, rebaixamento 
da consciência e hipotensão. Em uso de AAS, clopidogrel, 
enalapril, furosemida e esquema antiretroviral. Foi admitida 
na UTI com os seguintes sinais vitais: FC = 125 bpm / ritmo 
sinusal, PA = 70 x 40 mmHg e Sat – 93% com O2–15 L/min 
em nebulização. Após 1 000 mL de expansão volêmica com 
cristaloide, apresentou PA 90 x 70 mmHg e FC 118 bpm. 
Realizou exames de Doppler de MMII com resultado normal 
e o ecocardiograma evidenciou hipertensão pulmonar severa 
com disfunção ventricular direita. Sobre a paciente e sobre 
a provável causa da sua descompensação clínica, é correto 
afirmar que

(A) a ocorrência de disfunção ventricular direita ao ecocar-
diograma caracteriza a forma maciça da doença.

(B) nos casos de hipertensão pulmonar severa, a trombólise 
é indicada.

(C) a heparina de baixo peso molecular e a heparina não 
fracionada apresentam a mesma eficácia terapêutica em 
todas as formas clínicas de apresentação da doença.

(D) o uso prévio de antiagregantes é contraindicação para o 
emprego da trombólise.

(E) a tríade clássica da doença está presente em apenas 20% 
dos casos.
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60.	 Sobre a utilização da ventilação mecânica não invasiva (VNI), 
é correto afirmar que

(A) o modo BIPAP é superior ao CPAP na redução de intu-
bações e na resolução da insuficiência respiratória nos 
pacientes com edema pulmonar cardiogênico.

(B) a utilização da VNI determina redução de barotrauma, 
porém não determina redução da mortalidade nos pacien-
tes com doença pulmonar obstrutiva crônica.

(C) a aplicação da VNI para pacientes com doença pulmonar 
obstrutiva crônica descompensada e acidose respiratória 
com pH abaixo de 7,25 é contraindicada.

(D) a VNI pode ser utilizada como suporte ventilatório nos 
casos de edema agudo e choque cardiogênico associado 
a infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento 
do segmento ST.

(E) A redução da mortalidade determinada pela VNI ocorre 
tanto na forma hipoxêmica como na forma hipercapnica 
da insuficiência respiratória.
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