
SELEÇÃO PARA COOPERAÇÃO  
DE MÉDICOS

Edital nº 01/2015

MEDICINA INTENSIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1 – Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno.
3 – Ao receber a Folha de Respostas:

• Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.

4 –  ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual, 
considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

“Saúde cuidada, vida conservada.” Provérbio latino

ATENÇÃO: 
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5 – Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à 

resposta solicitada em cada questão;
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, 
questões não assinaladas ou questões rasuradas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Conforme o subitem 7.4 O tempo de duração das provas abrange a assinatura e a transcrição das respostas para a folha 
de respostas. 7.5 O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do local de realização da prova após 120 (cento e vinte) 
minutos contados do seu início. 7.20 Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, 
telefone celular, relógio digital, pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, tablet, gravador, transmissor/
receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico. 7.23 Durante o período de realização das provas, 
não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente 
ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. 7.24 
Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, bonés, chapéus e similares. 7.25 Será vedado 
ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo 
porte. 7.30 Será eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades 
presentes; deixar o local de realização das provas sem a devida autorização; usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para 
outros; deixar de atender às normas contidas nos cadernos de provas e na folha de respostas e às demais orientações expedidas pela 
FUNDEP, durante a realização das provas; deixar de entregar a Folha de resposta objetiva ou entregá-la com marcação diferente das 
instruções contidas no caderno de questões ou sem assinatura no local reservado para a assinatura (alíneas a, b, d, h e m).

Os gabaritos e as questões das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico 
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 19 de outubro de 2015.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 5 (CINCO) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a)

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, 79 (setenta 
e nove) questões de múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas de respostas para 
cada questão, assim distribuídas: BLOCO A: 5 (cinco) questões de Cooperativismo, 
4 (quatro) questões de Cirurgia Geral, 4 (quatro) questões de Clínica Médica,  
4 (quatro) questões de Ginecologia/Obstetrícia, 4 (quatro) questões de Pediatria,  
8 (oito) questões de Saúde Pública e Saúde Suplementar; BLOCO B: 50 (cinquenta) 
questões de Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos 
posteriores.



3

BLOCO A

COOPERATIVISMO

QUESTÃO 1

Sobre o Sistema Unimed e a Unimed BH, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

A) O Sistema Unimed é formado por sociedades de 
médicos, organizadas no formato societário de 
cooperativas de trabalho médico.

B) A Unimed BH é uma cooperativa de primeiro 
grau ou singular do Sistema Unimed.

C) A entidade médica que liderou a formação 
da Mediminas, que posteriormente passou a 
ser denominada Unimed BH, foi o Conselho 
Regional de Medicina de Minas Gerais.

D) A primeira Cooperativa Unimed foi fundada na 
Cidade de Santos – SP no ano de 1967.

QUESTÃO 2

Em relação à organização e ao funcionamento 
das cooperativas no Brasil, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

A) A instância máxima de deliberação em 
uma cooperativa é a Assembleia Geral dos 
Associados.

B) O associado poderá ser eliminado da sociedade 
por infração à lei ou ao estatuto da cooperativa.

C) A demissão do cooperado – saída voluntária 
da cooperativa – poderá ser impedida pelos 
órgãos da administração, caso o trabalho 
desse cooperado seja indispensável ao bom 
funcionamento da cooperativa.

D) A prestação de contas da administração da 
cooperativa se dará na Assembleia Geral Ordinária 
realizada no primeiro trimestre de cada ano.

QUESTÃO 3

Em relação aos princípios do Cooperativismo e a 
organização do setor no Brasil, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A) Os diretores e conselheiros de uma cooperativa 
são democraticamente eleitos pelos associados 
e funcionários da cooperativa.

B) A solidariedade, a democracia e a equidade são 
princípios universais do cooperativismo.

C) Os fundos de investimento estão impedidos de 
adquirir parte do capital das cooperativas, ainda 
que de forma minoritária.

D) A Confederação Nacional do Cooperativismo 
(CNCOOP), o Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo (SESCOOP) e a Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB) são 
entidades do cooperativismo brasileiro que 
compõem o sistema OCB.

QUESTÃO 4

A Lei Nº 5.764 de16 de dezembro de 1971, que define a 
Política Nacional de Cooperativismo no Brasil, consagra 
os seguintes princípios universais do cooperativismo 
EXCETO:

A) A adesão dos sócios deve ser voluntária.

B) Nas cooperativas singulares, o voto é singular.

C) As cooperativas são sociedades de pessoas; 
sociedades essas não sujeitas à falência.

D) As quotas-partes do capital da sociedade podem 
ser negociadas em bolsa de valores pelos sócios.

QUESTÃO 5

Sobre a organização do Sistema Unimed e o 
funcionamento da Unimed BH, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

A) O Sistema Cooperativo Unimed é formado 
por cooperativas singulares, por federações 
estaduais ou regionais e por uma confederação 
denominada Unimed do Brasil.

B) A Unimed BH, além da Assembleia Geral de 
Cooperados, possui uma Assembleia Geral 
de Delegados formada por associados eleitos 
dentro das especialidades médicas.

C) O Conselho Social da Unimed BH possui 
função consultiva, discute as macropolíticas e 
as estratégias da Cooperativa e é formado por 
delegados, conselheiros e membros do Núcleo 
de Integração com Cooperados.

D) A lei Nº 9.656/98 regulamenta a Saúde 
Suplementar no Brasil e estabelece regras 
para os planos privados de assistência à 
saúde, exceto para as cooperativas que devem 
observar somente a Lei Nº 5.764/71 (Lei do 
Cooperativismo).

CIRURGIA GERAL

QUESTÃO 6

Sobre a avaliação clínica pré-operatória, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A) Homens com menos de 40 anos de idade, 
assintomáticos e sem comorbidades, que irão 
ser submetidos a intervenções cirúrgicas sem 
previsão de sangramento, não necessitam de 
nenhum exame complementar pré-operatório. 

B) A história clínica constitui meio mais efetivo 
para diagnosticar fatores de risco associados a 
doenças coexistentes do que o exame físico e os 
exames complementares.

C) A radiografia de tórax deve ser rotineira em 
pacientes acima de 50 anos de idade, em ambos 
os sexos.

D) Em pacientes em uso de Digoxina, justifica-se a 
realização pré-operatória de ureia / creatinina, 
dosagem de eletrólitos e eletrocardiograma.
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QUESTÃO 7 

Em relação à resposta metabólica ao trauma operatório, 
assinale a alternativa INCORRETA.

A) Os macrófagos apresentam mobilização mais 
rápida em direção à área traumatizada do que 
os neutrófilos, porém seu tempo de vida é mais 
curto.

B) Os neutrófilos promovem lesão tecidual por 
diversos mecanismos, destacando-se a liberação 
de enzimas proteolíticas, como as elastases.

C) O óxido nítrico é produzido por vários tipos de 
células e pode mediar a vasodilatação e regular 
o tônus vascular.

D) As proteínas reactantes da fase aguda são 
produzidas pelo fígado em resposta à injúria, na 
tentativa de manter a homeostasia.

QUESTÃO 8

No que se refere à cicatrização de feridas, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A) Hipóxia relativa e acidose deprimem o estímulo à 
proliferação de células endoteliais.

B) Na fase inflamatória, ocorre aumento da 
permeabilidade vascular, mediada, entre outras, 
pela serotonina e histamina.

C) Os leucócitos têm importante papel na remoção 
de detritos celulares e de bactérias do leito da 
lesão.

D) Os monócitos ativam-se em macrófagos, que 
são responsáveis pela produção de interleucina 1.

QUESTÃO 9

Em relação ao choque, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A) A presença de hipotensão sem taquicardia 
concomitante é sinal sugestivo de choque 
neurogênico.

B) É característica do choque cardiogênico a 
redução da perfusão tecidual com volemia 
adequada.

C) Gasometria arterial inalterada não exclui o 
diagnóstico de choque obstrutivo por embolia 
pulmonar.

D) São causas habituais de choque obstrutivo: 
infarto agudo do miocárdio, dissecção aguda 
da aorta, embolia pulmonar e pneumotórax 
hipertensivo.

CLÍNICA MÉDICA

QUESTÃO 10

Analise as afirmativas a seguir sobre a diarreia.

I. A associação de lesões aftosas na boca com 
lesões anais e perianais pode sugerir a presença 
da doença de Crohn.

II. É a manifestação clínica que mais frequentemente 
se associa a doenças do intestino delgado.

III. Quando a origem é o intestino delgado, as 
dejeções são pequenas, com número diário muito 
aumentado, frequentemente com muco, pus e 
sangue.

Estão CORRETAS as afirmativas:

A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

QUESTÃO 11

Em relação à pancreatite aguda, assinale a alternativa 
que NÃO é considerada causa dessa doença.

A) Cirurgia abdominal

B) Hiperlipidemia

C) Hipocalcemia

D) Trauma abdominal contuso

QUESTÃO 12

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, 
estabelecendo a correlação diagnóstica entre os exames 
complementares e as doenças ou situações que afetam 
o aparelho respiratório.

COLUNA I

1. Alfa-1 antitripsina

2. Dímero D 

3. Dosagem de cloro no suor 

4. Espirometria

5. Ultrassonografia  

COLUNA II

(   ) Asma

(   ) Derrame pleural

(   ) Embolia pulmonar

(   ) Enfisema pulmonar

(   ) Mucoviscidose

Assinale a sequência CORRETA.

A) 4 5 2 1 3

B) 1 5 3 4 2

C) 3 1 2 5 4

D) 5 4 3 1 2
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QUESTÃO 13

Analise o caso clínico a seguir.

Homem de 42 anos de idade, sem antecedentes 
patológicos, apresenta há várias semanas parestesias 
nos pés, ataxia leve e diminuição da sensibilidade 
vibratória e da propriocepção nas pernas.

Considerando esse caso, assinale a alternativa que 
apresenta o diagnóstico mais provável.

A) Anemia falciforme

B) Anemia perniciosa

C) Esclerose múltipla

D) Talassemia

GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA

QUESTÃO 14

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 25 anos de idade, fez exame citopatológico 
cervicovaginal de rotina. O resultado revelou presença 
de células com relação núcleo-citoplasma aumentado, 
halo perinuclear e multinucleação. 

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta o 
diagnóstico mais provável.

A) Infecção por papilomavírus humano
B) Cervicite crônica bacteriana
C) Infecção por herpes-vírus tipo 2
D) Neoplasia intraepitelial de alto grau

QUESTÃO 15

Considere o caso clínico a seguir.

Paciente, de 48 anos de idade, G1P1A0, relata 
menopausa há 2 anos. Na época do diagnóstico 
da menopausa, iniciou terapia hormonal devido a 
calor intenso. Já tentou suspender, porém o calor é 
recorrente. No momento, não apresenta queixas nem 
sangramento vaginal; é hipertensa e faz uso de Enalapril; 
mãe teve câncer de mama. Ao exame, apresenta:  
PA = 140 x 90 mmHg; IMC 24 kg/m2; mamas e exame 
ginecológico sem alterações. 

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a conduta a ser adotada.

A) Solicitar exames complementares de rotina, 
como mamografia e ultrassonografia, e manter 
terapia hormonal até o resultado dos exames.

B) Manter a terapia hormonal, independentemente 
dos resultados dos exames, pois a paciente teve 
diagnóstico de menopausa recentemente.

C) Orientar a paciente sobre os riscos 
cardiovasculares da terapia hormonal e 
suspendê-la, pois a paciente é hipertensa.

D) Suspender a terapia hormonal e solicitar 
ultrassonografia transvaginal de urgência e, 
somente depois do resultado desse exame, 
discutir a possibilidade de retorno.

QUESTÃO 16

Analise o quadro clínico a seguir.

Paciente, 35 anos de idade, primigesta, com  
36 semanas de gestação, pré-natal acompanhado no 
ambulatório de alto risco, devido à hipertensão arterial 
crônica. Apresentou crise convulsiva há 2 horas e foi 
encaminhada à maternidade. Faz uso de Alfametildopa 
(1,5 g por dia) desde o primeiro trimestre de gestação. 
No exame físico, apresenta PA = 160 x 100 mmHg, pulso 
94 bpm, dinâmica uterina sem contrações, batimentos 
cardiofetais de 130 bpm, colo grosso posterior e dilatado 
2,0 cm. 

A respeito desse quadro, assinale a alternativa que 
apresenta a melhor conduta a ser adotada.

A) Prescrever sulfato de magnésio endovenoso e 
indicar resolução da gestação.

B) Prescrever corticoide intramuscular por 48h e 
recomendar controle materno-fetal.

C) Prescrever Nifedipina via oral associada à 
Alfametildopa e recomendar controle materno-
fetal.

D) Pedir exames para avaliação da função renal e 
hepática e recomendar controle materno-fetal.

QUESTÃO 17

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 16 anos de idade, primigesta, iniciou pré-natal 
tardiamente. Encontra-se com 27 semanas de gestação 
e o último hemograma apresentou hemoglobina de  
11 g/dL, em exame de rotina pré-natal. 

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a 
melhor conduta a ser adotada.

A) Realizar coleta seriada de hemograma e 
encaminhar para acompanhamento no 
ambulatório de alto risco.

B) Introduzir ferro elementar 120 a 240 mg/dia 
e ácido fólico 5 mg/dia e encaminhar para 
acompanhamento no ambulatório de alto risco.

C) Introduzir ferro elementar 40 mg/dia e manter 
orientação dietética considerando o estilo de 
vida da paciente.

D) Solicitar exame parasitológico de fezes e ferritina 
sérica e retorno precoce para iniciar terapêutica.

PEDIATRIA

QUESTÃO 18

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o 
aleitamento materno exclusivo até: 

A)  4 meses. 

B)  6 meses.

C)  12 meses.

D)  24 meses.
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QUESTÃO 19

Quanto à avaliação do crescimento, é CORRETO 
afirmar:

A)  Apesar da simplicidade da utilização da 
antropometria, a falta de uma curva nacional fez 
com que o Ministério da Saúde contraindicasse 
a sua utilização em saúde pública.

B)  Para avaliar o crescimento, a medida da altura 
é mais importante que a do peso, devido à 
facilidade de sua obtenção.

C)  A caderneta do Ministério da Saúde utiliza curvas 
de percentil porque são mais fidedignas que as 
que utilizam escore z.

D)  O acompanhamento da medida de peso e sua 
localização em um gráfico é uma importante 
forma de avaliar o crescimento de uma criança.

QUESTÃO 20

Quanto ao tratamento de uma criança com diarreia aguda 
e com desidratação, assinale a alternativa CORRETA.

A)  Caso a criança esteja desidratada, sempre iniciar 
com hidratação endovenosa.

B)  A prescrição de antibióticos é necessária porque 
a maioria das diarreias agudas é de origem 
bacteriana.

C)  Na desidratação leve e moderada, na qual não 
há sinais de choque, deve-se iniciar a hidratação 
com terapia de reidratação oral.

D)  Em uma criança com diarreia e desidratada,  
e sabendo-se que o vômito agravaria seu quadro, 
é imperioso o uso de antieméticos nesses casos.

QUESTÃO 21

No tratamento das pneumonias, é CORRETO afirmar 
que:

A)  todas as crianças após o diagnóstico de 
pneumonia bacteriana devem ser hospitalizadas.

B)  as pneumonias virais são muito raras, por isso,  
a utilização de antibióticos é tão importante 
numa criança com quadro respiratório.

C)  a droga de escolha para o tratamento da 
pneumonia na comunidade é a Penicilina 
Benzatina, pelo seu baixo custo.

D)  a Amoxicilina é utilizada para tratamento da 
maioria das pneumonias bacterianas.

SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE SUPLEMENTAR

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal de 1988,  
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.

Considerando as diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS), assinale a alternativa CORRETA. 

A) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade 
para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais.

B) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade 
para os serviços assistenciais, sem prejuízo das 
atividades preventivas.

C) O SUS prevê atendimento integral, com 
prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais.

D) O SUS prevê atendimento integral, com 
prioridade para os serviços assistenciais, sem 
prejuízo das atividades preventivas.

QUESTÃO 23

Analise os dados sobre o número de óbitos infantis por 
residência no período de 2010 a 2013. 

Região / ano 2010 2011 2012 2013 
Norte 5.289 5.093 5.113 5.163 

Nordeste 13.197 3.006 12.527 12.717 

Sudeste 4.120 14.172 4.114 13.748 

Sul 4.220 4.395 4.238 4.141 

Centro-Oeste 3.044 3.050 3.131 3.197 
Total 39.870 39.716 39.123 38.966 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE  
MORTALIDADE (SIM), 2015.

Sobre o cálculo da taxa de mortalidade infantil, assinale 
a alternativa CORRETA.  

A) É necessário conhecer a estimativa populacional 
para cada ano (número de óbitos / população x 
1 000).

B) É necessário conhecer o número de nascidos 
vivos em cada ano (número de óbitos / nascidos 
vivos x 1 000).

C) É necessário multiplicar o número de óbitos 
por 100, já que se trata de uma porcentagem 
(número de óbitos x 100).

D) É necessário conhecer o número de óbitos 
em crianças de 0-7 dias (número de óbitos em 
crianças de 0-7 dias).
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QUESTÃO 24

Os sistemas nacionais de saúde dos países em 
desenvolvimento vêm apresentando graves problemas 
relacionados à escassez de recursos financeiros, 
decorrentes da vertiginosa ampliação de tecnologias 
na área da saúde. Dessa forma, torna-se cada vez 
mais urgente o desenvolvimento de estratégias para 
enfrentamento das questões relativas à incorporação 
tecnológica desordenada. 

(CONASS, 2012).

Sobre as estratégias de enfrentamento, analise as 
afirmativas a seguir:

I. Estratégias de enfretamento incluem avaliações 
de eficácia / efetividade e custo das tecnologias 
em saúde.

II. A avaliação de tecnologias em saúde não 
influencia a decisão clínica, visto que esta é uma 
decisão individual.

III. A avaliação de tecnologias opera somente 
no campo de saúde pública, uma vez que, no 
sistema privado, o custo não é um fator limitante 
para a obtenção de produtos em saúde. 

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s):

A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) II e III, apenas.

QUESTÃO 25

Uma das principais diretrizes do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é a universalidade. Entretanto, observa-se 
elevado número de estabelecimentos de saúde privados 
no Brasil. 

De acordo com a Constituição Federal, de que forma 
ocorre a participação do sistema de saúde privado?

A) Complementar ao SUS.
B) Opcional para o SUS.
C) Compulsório para cidadãos com alto poder 

aquisitivo.
D) Obrigatório para empresas.

QUESTÃO 26

De acordo com o Art. 3º da Resolução Normativa  
Nº 259 de 2011, a operadora deverá garantir o 
atendimento integral das coberturas em prazos 
pré-estabelecidos. 

Sobre esses prazos, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Consulta básica (pediatria, clínica médica, 
cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia): em até 
7 (sete) dias úteis.

B) Consulta nas especialidades médicas 
(nefrologista, pneumologista, ortopedista): em 
até 14 (quatorze) dias úteis.

C) Serviços de diagnóstico por laboratório de 
análises clínicas em regime ambulatorial: em até 
3 (três) dias úteis.

D) Urgência e emergência: em até 3 (três) dias 
úteis.

QUESTÃO 27

De acordo com a Lei Nº 9.656 de 1998, o plano-
referência de assistência à saúde deve contemplar os 
seguintes procedimentos, EXCETO:

A) Cobertura assistencial médico-ambulatorial e 
hospitalar

B) Centro de terapia intensiva

C) Tratamento clínico ou cirúrgico experimental

D) Tratamento antineoplásico

QUESTÃO 28

De acordo com a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) “a cobrança feita aos beneficiários 
de plano de saúde pelos prestadores de serviços, como 
a conhecida taxa de disponibilidade, são consideradas 
indevidas”. 

Disponível em: < http://www.ans.gov.br/a-ans/sala-de-
noticias-ans/consumidor/2519-taxa-de-disponibilidade-para-

acompanhamento-de-parto-e-ilegal-#sthash.JjpSqr9H.dpuf>. 
Acesso em: 14 ago. 2015.

A esse respeito, assinale a alternativa em que essa 
afirmativa se baseia.

A) Artigo 198 da Constituição Federal de 1988 
(Integralidade das ações em saúde)

B) Artigo 10 da Lei Nº 9.656 de 1998 (Constituição 
do plano-referência de assistência à saúde)

C) Artigo 3º da Resolução Normativa N.º 338 de 
2013 (Dos princípios de atenção à saúde na 
saúde suplementar)

D) Artigo 2º da Resolução Normativa Nº 124 de 
2006 (Das infrações a que estão submetidos os 
planos privados de assistência à saúde)

QUESTÃO 29

De acordo com a Resolução Nº 338 de 2013, a atenção 
à saúde na Saúde Suplementar deverá observar os 
seguintes princípios, EXCETO:

A) Centrar ações no cuidado médico para evitar 
falta de integração no cuidado ao paciente.

B) Incorporar de ações de promoção da saúde e 
prevenção de riscos e doenças, bem como de 
estímulo ao parto normal.

C) Usar a epidemiologia para monitoramento da 
qualidade das ações e gestão em saúde.

D) Adotar medidas que evitem a estigmatização e a 
institucionalização dos portadores de transtornos 
mentais, visando o aumento de sua autonomia.
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BLOCO B

MEDICINA INTENSIVA

QUESTÃO 30

São causas de acidose metabólica com ânion gap 
aumentado, EXCETO:

A) Intoxicação exógena por metanol

B) Acidose lática

C) Uso de inibidor da anidrase carbônica 

D) Rabdomiólise

QUESTÃO 31

Em relação à injúria renal aguda (I.R.A.), uma entidade 
clínica frequente no centro de tratamento intensivo, 
assinale a alternativa INCORRETA.

A) As medidas preventivas, como a restauração da 
volemia e dos níveis pressóricos, assim como 
a não exposição a drogas nefrotóxicas, são 
importantes para se evitar injúria renal adicional.

B) Os seguintes índices urinários sugerem etiologia 
pré-renal: sódio urinário inferior a 10-20 mEq/L, 
fração de excreção do sódio (FeNa) menor que 
1%, fração de excreção da ureia maior que 35% 
e osmolalidade urinária superior a 500 mOsm/L.

C) O uso da Dopamina em dose dopaminérgica 
no paciente crítico não se mostrou eficaz na 
prevenção da I.R.A.

D) A taxa de mortalidade ainda permanece elevada, 
apesar de todos os avanços do tratamento 
dialítico, refletindo a gravidade da doença de 
base.

QUESTÃO 32

A hiperpotassemia é frequente em pacientes internados 
no centro de terapia intensiva. 

Entre os tratamentos da hiperpotassemia, assinale o 
que promove a redução do nível dos potássios sérico e 
corporal totais.

A) Resina de troca iônica, diurético de alça e 
hidratação venosa.

B) Resina de troca iônica, bicarbonato de sódio e 
B-2 inalatório.

C) Infusão de glicose e insulina, bicarbonato de 
sódio e diurético de alça.

D) Hemodiálise, bicarbonato de sódio e gluconato 
de cálcio.

QUESTÃO 33

Nos pacientes críticos, são os principais fatores de risco 
para o desenvolvimento da úlcera de estresse e que 
requerem indicação de tratamento profilático específico, 
EXCETO:

A) Ventilação mecânica há mais de 48 horas.

B) Coagulopatia definida por contagem plaquetária 
inferior a 50 000/mm3, R.N.I. superior a 1,5 ou 
TTPa superior a duas vezes o valor de referência.

C) Passado de úlcera gastroduodenal com 
sangramento digestivo alto agudo no último ano.

D) Insuficiência renal crônica.

QUESTÃO 34

Em relação à curva da dissociação da oxi-hemoglobina, 
assinale a alternativa CORRETA.

A) A hipotermia é vantajosa, uma vez que desvia a 
curva para a esquerda.

B) A acidose metabólica promove maior liberação 
de oxigênio para o tecido periférico.

C) A transfusão de glóbulos vermelhos induz a uma 
queda do 2,3 difosfoglicerato, desviando a curva 
para a direita.

D) A elevação do 2,3 difosfoglicerato desvia a curva 
para a esquerda, promovendo maior afinidade 
do oxigênio pela hemoglobina.

QUESTÃO 35

Em relação às anemias e às coagulopatias nos doentes 
críticos, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A trombocitopenia induzida pela heparina  
tipo II acomete 1-3% dos indivíduos em uso de 
heparina não fracionada, estando associada 
a eventos trombóticos em 30-80% dos casos,  
a maioria em território venoso.

B) Os pacientes com disfunção hepática e alteração 
dos tempos de coagulação devem receber 
transfusão com plasma fresco congelado para 
profilaxia de sangramentos.

C) Geralmente, indica-se a transfusão de glóbulos 
vermelhos nos pacientes críticos estáveis, sem 
sinais de sangramento ativo, quando os níveis 
de hemoglobina caem para cifras inferiores a  
7 g/dL.

D) Pacientes com contagem plaquetária inferior a 
50 000/mm3 e sangramento ativo devem receber 
transfusão de plaquetas.
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QUESTÃO 36

São situações clínicas que podem ser  causas de choque 
obstrutivo, EXCETO:

A) Aneurisma dissecante da aorta

B) Pneumotórax hipertensivo

C) Coma mixedematoso

D) Tromboembolismo pulmonar maciço

QUESTÃO 37

Analise o caso clínico a seguir.
Paciente portador de hipertensão arterial sistêmica e 
diabetes mellitus de longa data é atendido no pronto-
socorro com quadro de hiporexia, náuseas, vômitos, 
confusão mental e oligúria há 5 dias. Realizado 
eletrocardiograma, que revelou alargamento do 
complexo QRS. 
Diante desse caso, assinale a alternativa que apresenta 
o tratamento de primeira escolha a ser adotado.

A) Bicarbonato de sódio

B) B-2 inalatório

C) Solução polarizante

D) Gluconato de cálcio 

QUESTÃO 38

Analise a gasometria arterial a seguir.

pH: 7,22; PaCO2: 55 mmHg; PaO2: 56 mmHg;  
Bicarbonato: 18 mEq/L; BE: –12 e SO2: 85%.

Considerando esses valores, assinale o distúrbio  
ácido-base e respiratório CORRETO.

A) Acidose respiratória em fase de compensação e 
hipoxemia.

B) Acidose metabólica descompensada e 
hipoxemia.

C) Acidose respiratória descompensada e 
hipoxemia.

D) Acidose metabólica e respiratória 
descompensadas e hipoxemia.

QUESTÃO 39

A hipoxemia pode ser causada por mecanismos 
fisiopatológicos diversos. 
Com relação a esses mecanismos, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A) A baixa pressão parcial do oxigênio inspirado 
pode levar à hipoxemia.

B) A hipoventilação pode resultar em hipercapnia.

C) O distúrbio de ventilação/ perfusão pode levar à 
hipoxemia e à hipercapnia.

D) A baixa pressão parcial do CO2 inspirado pode 
ser um importante distúrbio fisiopatológico.

QUESTÃO 40

Com relação à insuficiência respiratória, o cálculo do 
gradiente alvéolo-arterial pode ser útil no diagnóstico 
diferencial das causas de insuficiência respiratória. 

São causas de hipercapnia com gradiente alvéolo-
arterial normal, EXCETO:

A) Síndrome da hipoventilação do obeso

B) Depressão do centro respiratório por drogas

C) Doença pulmonar obstrutiva crônica

D) Estenose traqueal

QUESTÃO 41

São causas de alcalose respiratória, EXCETO:

A) Hipoventilação na ventilação mecânica

B) Excesso de hormônio tireoidiano

C) Embolia pulmonar

D) Gravidez

QUESTÃO 42

Em paciente internado no centro de terapia intensiva,  
a presença de candiduria é considerada frequente. 

Com relação ao manuseio da candiduria, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A) Uma cultura quantitativa maior que  
1 000 UFC/ml é considerada significativa para o 
diagnóstico de infecção urinaria por cândida, em 
pacientes sem sonda vesical de demora.

B) O achado de bola fúngica é considerado 
significativo para o diagnóstico de infecção 
urinária por cândida.

C) O tratamento de infecção secundaria a  
Candida spp por 5 a 7 dias é considerado 
suficiente.

D) A irrigação vesical com anfotericina B é 
considerada um tratamento viável para pacientes 
sem candidíase disseminada.

QUESTÃO 43

Em relação à hipertensão intracraniana e seu manejo, 
assinale a alternativa INCORRETA.

A) A hipertensão intracraniana leva à redução do 
nível de consciência. 

B) Massas cerebrais podem causar hipertensão 
intracraniana e herniação cerebral.

C) Elevação da cabeça, manitol e solução salina 
hipertônica podem ser usados no tratamento da 
hipertensão intracraniana. 

D) O desenvolvimento de papiledema geralmente é 
precoce, ficando evidente após alguns minutos 
de hipertensão intracraniana. 
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QUESTÃO 44

Sobre a abordagem clínica inicial do paciente 
neurológico, o diagnóstico diferencial possível do 
paciente com redução do nível de consciência pode ser 
realizado tendo em vista a avaliação dos sintomas e dos 
sinais presentes no quadro clínico. 

São diagnósticos do paciente com redução no nível de 
consciência, EXCETO:

A) Redução do nível de consciência associado com 
hemiparesia: tumor cerebral.

B) Redução do nível de consciência associado 
com sinais de irritação meníngea: hemorragia 
subaracnoidea.

C) Redução do nível de consciência sem sinais 
motores unilaterais e de irritação meníngea: 
intoxicação por monóxido de carbono.

D) Redução do nível de consciência associado com 
sinais de irritação meníngea: abscesso cerebral.

QUESTÃO 45

Com relação à síndrome de Guillain-Barré, são 
consideradas características clínicas e laboratoriais, 
EXCETO:

A) Hiperreflexia

B) Fraqueza muscular rapidamente progressiva

C) Disfunção autonômica

D) Líquido cérebro espinhal acelular

QUESTÃO 46

O transplante de fígado é indicado para uma série de 
doenças agudas e crônicas. 

São indicações de transplante hepático, EXCETO:

A) Fibrose cística

B) Falência hepática fulminante

C) Esquistossomose hepatoesplênica

D) Doença hepática etílica

QUESTÃO 47

Em relação às intoxicações, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A) Chama-se de toxíndrome a síndrome clínica que 
envolve múltiplos sistemas fisiológicos e facilita 
a identificação de um agente de intoxicação. 

B) Agitação, midríase, hipertensão, hipertermia e 
taquicardia são características da toxíndrome 
simpaticomimética. 

C) Salivação, lacrimejamento e cólicas 
gastrointestinais são características da 
toxíndrome colinérgica.

D) Miose, bradicardia e diarreia são características 
da toxíndrome anticolinérgica.

QUESTÃO 48

Considere o caso clínico a seguir.

Um paciente de 80 anos de idade, acamado por sequela 
de AVC, foi admitido no CTI com história de tosse com 
expectoração, febre e prostração importante. Apresentou 
uma redução na ingesta alimentar devido à dificuldade 
de deglutição. O paciente foi avaliado pela equipe do CTI 
e indicado suporte nutricional. 

Com relação ao suporte nutricional indicado para esse 
paciente, assinale a alternativa INCORRETA.

A) O suporte nutricional enteral é preferido ao 
parenteral.

B) A presença de ausculta sugestiva de 
peristaltismo intestinal é necessária para início 
do suporte nutricional enteral.

C) Protocolos que promovem um controle da 
glicemia nos pacientes com suporte nutricional 
são recomendados.

D) Fórmulas de dieta enteral que contêm 
moduladores imunológicos devem ser usadas 
com cuidado em pacientes com sepses grave.

QUESTÃO 49

Com relação ao suporte nutricional, assinale a alternativa 
que apresenta uma indicação INCORRETA para um 
paciente crítico.

A) A dosagem do fósforo é recomendada.

B) Na ausência de calorimetria indireta, os pacientes 
do CTI devem receber 25 Kcal/Kg/dia.

C) Quando existir indicação de nutrição parenteral, 
a suplementação de glutamina não está indicada.

D) No paciente crítico, o aporte de calorias deve 
ser o mais próximo do consumo estimado do 
paciente, com o objetivo de minimizar o balanço 
negativo.

QUESTÃO 50

São ocorrências na síndrome da “superalimentação” 
(overfeeding), EXCETO:

A) Hipermetabolismo

B) Hiperglicemia

C) Hipercapnia

D) Hiperfosfatemia

QUESTÃO 51

São características da insuficiência renal pré-renal, 
EXCETO:

A) Concentração urinária de sódio < 10 mEq/L

B) Osmolaridade urinária alta 

C) Fração de excreção de sódio > 1%

D) Aumento da reabsorção renal de sódio
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QUESTÃO 52

No paciente intensivo, o quadro de anafilaxia e 
consequente choque apresenta tratamento e condutas 
específicas.

Com relação ao tratamento da anafilaxia, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

A) O uso de adrenalina 0,2 a 0,5 ml a cada  
1-3 minutos até um total de 03 doses está 
indicado para o tratamento.

B) Intubação orotraqueal para os quadros de 
insuficiência respiratória está indicado.

C) O uso de Ranitidina não está indicado.

D) Difenidramina 1,25 mg/Kg está indicada para o 
tratamento.

QUESTÃO 53

No paciente intensivo, o quadro de Delirium é muito 
frequente. 

São causas de Delirium, EXCETO: 

A) Encefalopatia hipertensiva

B) Hiperparatireoidismo e hipoparatireoidismo

C) Deficiência de vitamina B12

D) Aumento dos níveis de tiamina

QUESTÃO 54

No tratamento dos quadros de intoxicação exógena, em 
alguns casos está indicado o uso de antídotos. 

Com relação ao uso de antídotos, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

A) Intoxicação por bloqueador de canal de cálcio: 
uso de Atropina como antídoto.

B) Intoxicação por Benzodiazepínico: uso de 
Flumazenil como antídoto.

C) Intoxicação por Acetaminofem: uso de 
n-acetilcisteina como antídoto.

D) Intoxicação por ferro: uso de Deferoxamina 
como antídoto.

QUESTÃO 55

Em relação à sedação e analgesia, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A) O Propofol é indicado para prover sedação e 
analgesia.

B) A Ketamina aumenta o consumo de oxigênio 
pelo miocárdio.

C) A Morfina pode causar náuseas, vômitos e 
reduzir a motilidade intestinal.

D) O Midazolam causa amnésia anterógrada.

QUESTÃO 56

Em relação às doenças pleurais, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A) Os derrames pleurais são mais comumente 
decorrentes de doenças pulmonares, mas 
também podem ser decorrentes de doenças do 
trato gastrointestinal.  

B) Edema pulmonar unilateral pode ser uma 
complicação de toracocentese terapêutica. 

C) Pacientes com pneumotórax espontâneo 
primário apresentam diminuição da capacidade 
vital e do gradiente artério-alveolar P(A–a)O2.  

D) No paciente em ventilação mecânica, redução 
ipsilateral dos sons pulmonares, efisema 
subcutâneo, taquicardia e hipotensão são sinais 
de pneumotórax hipertensivo. 

QUESTÃO 57

Em relação à insuficiência renal, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A) Aumento de ureia pode ocorrer na ausência 
de redução da taxa de filtração glomerular 
em casos de sangramento gastrointestinal e 
hipercatabolismo.

B) O uso de anti-inflamatórios não esteroides 
(AINE) no paciente hipovolêmico pode levar à 
insuficiência renal, pois estimula a liberação de 
prostaglandinas, reduzindo o tônus da arteríola 
glomerular aferente. 

C) Obstrução ureteral pode causar insuficiência 
renal pós-renal.

D) Hipoalbuminemia, cirrose hepática e insuficiência 
cardíaca de ventrículo esquerdo podem ser 
causas de insuficiência renal pré-renal.

QUESTÃO 58

Em relação ao manejo do paciente febril, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A) Vasculites, pancreatite e grandes hematomas 
podem ser causas não infecciosas de febre.

B) A temperatura retal é cerca de 0,3 a  
0,4 graus Celsius maior que a temperatura oral 
simultânea. 

C) Os termômetros timpânicos devem ser 
propriamente posicionados no canal auditivo 
externo para a aferição da temperatura. 

D) Medidas de temperatura axilar são confiáveis, 
sendo o método mais fidedigno de aferir a 
temperatura central dos pacientes internados em 
unidades de tratamento intensivo. 
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QUESTÃO 59

Em relação ao tétano, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A) O tétano é causado pelo Clostridium tetani, que 
produz a neurotoxina tetanospamina.

B) A neurotoxina tetânica bloqueia a liberação de 
neurotransmissores que inibem a transmissão 
dos impulsos do nervo motor.  

C) A forma clínica mais comum de apresentação 
do tétano é a localizada, que se caracteriza pela 
contração de grupos musculares próximos ao 
sítio de inoculação.

D) Na apresentação clínica de tétano cefálico há, 
tipicamente, envolvimento de nervos cranianos, 
especialmente o VII par. 

QUESTÃO 60

Em relação aos derrames pleurais, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A) O transudato tem as seguintes características, 
conforme os critérios de Light: lactato 
desidrogenase (LDH) no líquido pleural menor 
que dois terços da LDH sérica, uma razão da 
LDH pleural para sérica menor que 0,6 e uma 
razão da proteína pleural para sérica maior que 
0,5.

B) De maneira geral, quando um transudato é 
identificado, testes adicionais no fluído pleural 
não são necessários.

C) O transudato pode ser causado por alterações 
de pressão hidrostática ou oncótica.

D) O exsudato pode ser causado por acometimento 
inflamatório do pulmão ou pleura. 

QUESTÃO 61

Em relação às drogas vasoativas, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A) Taquicardia e taquiarritmias estão entre os 
efeitos adversos da Dopamina.

B) A Noradrenalina é um potente agonista alfa-1 
adrenérgico, sem efeito beta-adrenérgico.

C) A Epinefrina é um potente agonista não seletivo 
dos receptores alfa-adrenérgicos e beta-
adrenérgicos.

D) A Fenilefrina é uma amina simpaticomimética 
sintética que estimula seletivamente os 
receptores alfa-1 adrenérgicos. 

QUESTÃO 62

Sobre a escala de coma de Glasgow, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A) Localiza a dor: ganha 4 pontos. 

B) Abertura ocular espontânea: ganha 4 pontos.

C) Ausência de resposta verbal: ganha 1 ponto.

D) Sons incompreensíveis de resposta verbal: 
ganha 2 pontos. 

QUESTÃO 63

Em relação à insuficiência cardíaca, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A) Níveis plasmáticos de Norepinefrina e o peptídeo 
natriurético do tipo B (BNP) são preditores 
prognósticos na insuficiência cardíaca crônica. 

B) Os diuréticos são usados para o controle de 
sintomas congestivos na insuficiência cardíaca, 
mas não melhoram a mortalidade. 

C) O Carvedilol está associado à redução de 
mortalidade na insuficiência cardíaca. 

D) O uso de Digoxina na insuficiência cardíaca 
está associado à melhor tolerância a exercícios, 
redução de hospitalizações e redução da 
mortalidade. 

QUESTÃO 64

Em relação à estenose aórtica, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A) Aproximadamente 25% das valvopatias 
cardíacas são devidas a estenose aórtica com 
aproximadamente 80% dos casos sintomáticos 
ocorrendo em adultos do sexo feminino. 

B) A área valvar menor que 1,0 cm2 é um sinal 
ecocardiográfico de gravidade na estenose 
aórtica. 

C) Os sintomas típicos da estenose aórtica são 
dispneia, angina e síncope. 

D) Na estenose aórtica, o pulso arterial corotídeo 
eleva-se lentamente e tem um pico tardio ao 
exame físico. 

QUESTÃO 65

Em relação às taquicardias ventriculares, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A) A taquicardia ventricular (TV) é definida como 
uma taquicardia de QRS largo de 3 ou mais 
batimentos consecutivos com frequência maior 
que 100 por minuto. 

B) Taquicardia supraventricular com condução 
aberrante é um diagnóstico diferencial de 
taquicardia ventricular (TV) ao eletrocardiograma. 

C) A torsades de pointes é um tipo de taquicardia 
ventricular polimórfica associada à redução do 
intervalo QT. 

D) Uma taquicardia ventricular (TV) pode 
apresentar-se clinicamente com estabilidade 
hemodinâmica, com instabilidade hemodinâmica 
ou sem pulso. 



13

QUESTÃO 66

Em relação às taquicardias supraventriculares, assinale 
a alternativa INCORRETA.

A) A fibrilação atrial é comum em pós-operatório 
de cirurgia cardíaca, sobretudo em cirurgias 
valvares combinadas com revascularização.

B) No flutter, a atividade atrial tem uma morfologia 
característica descrita como “dente de serra” 
com uma frequência atrial em torno de 240 a  
320 batimentos por minuto. 

C) A taquicardia atrial mutifocal caracteriza-se por 
pelo menos 3 morfologias diferentes da onda P 
em uma mesma derivação com intervalo PR 
variável. 

D) Assim como na fibrilação atrial, no flutter é 
comum a recorrência imediata da arritmia após 
uma cardioversão elétrica bem sucedida, motivo 
pelo qual um antiarrítmico deve ser iniciado. 

QUESTÃO 67

Em relação à síndrome hepatorrenal (SHR), assinale a 
alternativa INCORRETA.

A) O mecanismo primário da síndrome hepatorrenal 
é uma intensa vasoconstrição renal.

B) A síndrome hepatorrenal do tipo II tem melhor 
prognóstico que a do tipo I. 

C) Na síndrome hepatorrenal do tipo I, o paciente 
geralmente apresenta hipernatremia, ascite e 
sódio urinário > 20 mEq/L. 

D) A síndrome hepatorrenal pode ser precipitada 
por peritonite bacteriana espontânea e 
sangramento gastrointestinal. 

QUESTÃO 68

Em relação à esclerose sistêmica, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A) É uma doença imunomediada, caracterizada por 
fibrose progressiva, com acometimento de pele, 
coração, pulmão, rins e trato gastrointestinal. 

B) O acometimento pulmonar caracteriza-se por um 
padrão restritivo, associado à fibrose da parede 
pulmonar, diafragma e pleura. 

C) O fenômeno de Raynaud secundário à doença 
pode levar à ulceração digital ou até gangrena. 

D) O acometimento gastrointestinal é raro, 
ocorrendo em menos de 15% dos casos. 

QUESTÃO 69

Em relação à intubação orotraqueal, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A) A manobra de Sellick pode prevenir a regurgitação 
de conteúdo gástrico para a traqueia durante a 
intubação orotraqueal.

B) O laringoscópio deve ser manuseado com a mão 
direita e sua lâmina inserida do lado esquerdo 
da boca, sendo, então, avançado até a base da 
língua, deslocando-a para a direita.

C) Considerando-se a classificação de Cormack-
Lehane, apenas a epiglote é vista à laringoscopia 
por visão direta no grau III. 

D) Laceração de traqueia e lesão em dentes 
são exemplos de complicações de intubação 
orotraqueal.     

QUESTÃO 70

Em relação aos cateteres venosos centrais, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A) Nutrição parenteral total e monitorização da 
saturação de oxigênio venoso central são 
indicações para um cateter venoso central. 

B) O ultrassom pode ser usado para a obtenção de 
acesso venoso central em múltiplos sítios. 

C) Um cateter venoso central, que é longo e está 
dentro de uma veia mais calibrosa, infunde 
volume mais rapidamente que cateteres 
periféricos, que são mais curtos e têm maior 
diâmetro. 

D) O posicionamento adequado do cateter central 
é muito importante, sendo que devemos evitar 
que sua ponta fique localizada dentro do átrio ou 
ventrículo direitos.

QUESTÃO 71

Em relação à punção da veia jugular interna, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A) O paciente deve ser colocado na posição de 
Trendelenburg para a punção. 

B) A ponta da agulha de punção deve ser inserida 
na base do triângulo formado entre os braços do 
músculo esternocleidomastoideo e a clavícula. 

C) Em caso de resistência à inserção do fio guia, 
uma leve rotação desse fio pode facilitar a 
passagem, porém, manipulação excessiva e 
aplicação de força devem ser evitadas. 

D) Durante a inserção do cateter pelo fio guia, 
deve-se assegurar o controle, proximal ou distal, 
desse fio durante todo o tempo, a fim de se evitar 
embolia deste.  
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QUESTÃO 72

Em relação ao desenvolvimento de febre em paciente 
com acesso venoso central, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A) A ausência de sinais flogísticos no sítio de 
inserção do cateter exclui a possibilidade de 
infecção pelo cateter. 

B) Os pacientes com cateter venoso central 
frequentemente desenvolvem febre. 

C) Os hospitais devem ter protocolos para manejo 
do paciente febril com cateter venoso central.

D) No paciente febril, o cateter venoso central deve 
ser retirado, em caso de sinais de infecção no 
sítio de inserção deste. 

QUESTÃO 73

Em relação ao estabelecimento de linhas arteriais, 
assinale a alternativa INCORRETA.

A) Monitorização hemodinâmica e necessidade 
de múltiplas coletas de sangue arterial são 
indicações de canulação arterial. 

B) Bolhas de ar no cateter do sistema de 
monitorização de uma linha arterial  
manifestam-se por uma curva hiperaguda ao 
monitor (underdamping). 

C) O posicionamento em dorsoflexão de 30 a  
60 graus da mão facilita o cateterismo da artéria 
radial. 

D) A avaliação frequente da perfusão da mão 
é importante para se prevenir isquemia em 
pacientes com cateter em artéria radial. 

QUESTÃO 74

Em relação ao uso de marca-passo cardíaco, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A) Bradiarritmias sintomáticas são causas comum 
de indicação do uso de marca-passo cardíaco. 

B) O marca-passo cardíaco temporário pode 
ser usado para interromper taquiarritmias 
supraventriculares e ventriculares. 

C) O bloqueio atrioventricular idiopático de terceiro 
grau sintomático é uma indicação do uso de 
marca-passo temporário. 

D) O marca-passo transcutâneo tem pás adesivas e 
deve gerar correntes menores que o marca-passo 
transvenoso para seu correto funcionamento, 
uma vez que correntes maiores podem causar 
dor e queimaduras na pele. 

QUESTÃO 75

Em relação à cardioversão elétrica e desfibrilação, 
assinale a alternativa INCORRETA.

A) As pás devem ser colocadas no tórax em posição 
anterolateral, sendo contraindicada a posição 
anteroposterior. 

B) A forma de onda bifásica tem como vantagem 
um menor limiar de desfibrilação. 

C) No paciente alerta, devemos prover sedo-
analgesia antes de uma cardioversão elétrica. 

D) No momento da aplicação da carga elétrica, 
todos os envolvidos devem se afastar para evitar 
o contato acidental com o paciente.   

QUESTÃO 76

Em relação às complicações da cardioversão elétrica e 
desfibrilação, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Ocasionalmente, observa-se elevação transitória 
do segmento ST em registros eletrocardiográficos 
após cardioversão elétrica e desfibrilação. 

B) Taquicardia ventricular e fibrilação ventricular 
podem ocorrer após uma cardioversão elétrica, 
especialmente em pacientes com hipocalemia. 

C) No último trimestre de gravidez, a cardioversão 
elétrica e a desfibrilação estão associadas a 
efeitos adversos no feto e ao risco de induzir 
parto prematuro.

D) Dor e queimaduras de primeiro graus 
são complicações observadas após uma 
cardioversão elétrica.   

QUESTÃO 77

Em relação à paracentese, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A) A paracentese pode ter caráter propedêutico ou 
terapêutico. 

B) A paracentese propedêutica pode determinar a 
etiologia da ascite ou a presença de infecção do 
líquido ascético. 

C) É importante introduzir a agulha lateral ao 
músculo reto abdominal para evitar lesão da 
artéria e veia epigástrica inferior. 

D) Deve-se preferir realizar a paracentese no 
quadrante inferior direto da parede abdominal. 

QUESTÃO 78

Em relação ao exame neurológico das pupilas, assinale 
a alternativa INCORRETA.

A) As pupilas devem ser examinadas quanto ao 
tamanho, simetria e reatividade à luz. 

B) A herniação de uncus manifesta-se com midríase 
contralateral ao lado herniado e reflexo pupilar 
contralateral consensual abolido. 

C) Grandes lesões de ponte podem causar miose 
intensa, descrita como pupilas puntiformes. 

D) Midríase bilateral arreativa à luz após uma 
ressuscitação cardiopulmonar pode ser causada 
pelo uso de atropina durante as manobras de 
ressuscitação. 

QUESTÃO 79

Em relação à ressuscitação cardiopulmonar, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A) O débito cardíaco durante as manobras de 
ressuscitação cardiopulmonar depende da 
adequada compressão torácica.

B) No adulto, a ausência de pulso central é melhor 
determinada pela palpação da artéria carótida. 

C) Deve-se procurar o pulso central por, no mínimo, 
20 segundos, para se ter certeza da ausência 
de circulação e não iniciar compressões 
potencialmente lesivas em um paciente com 
circulação espontânea. 

D) Durante as compressões torácicas, deve-se 
permitir o completo recolhimento elástico do 
tórax. 
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AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, 
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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