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RESIDÊNCIA MÉDICA 2014 

CADERNO-QUESTIONÁRIO 

DATA: 08 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

01. Anote o seu número de inscrição e o número da sala.  

02. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o 
Caderno-Questionário está completo e se contém alguma imperfeição. 
Qualquer reclamação deverá ser feita nos primeiros 30 (trinta) minutos 
após o início da prova. 

03. Ao receber a Folha-Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo 
necessidade de correção de algum dado, chame o fiscal. Para marcar a 
resposta de uma questão, preencha, totalmente, com caneta azul ou 
preta, apenas a quadrícula correspondente a sua opção. Não use 
corretivo nem rasure a Folha-Resposta. 

 

INSTRUÇÕES 
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   PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO  
 50 QUESTÕES 

 

 

01. Paciente com diagnóstico prévio de cardiopatia foi admitido na emergência com dispneia intensa. Ao 

exame físico, mostrava-se ansioso, alerta, pressão arterial de 150x100mmHg, pulso de 115ppm, SpO2: 88% 

com O2 3l/min. Ausculta pulmonar: crepitações grossas bilaterais, ausculta cardíaca: Presença de B3 com 

galope. Eletrocardiograma: algumas extrassístoles supraventriculares, sem outras alterações. Qual a 

conduta recomendável quanto ao comprometimento respiratório do paciente? 

A) Intubar imediatamente, ante a instabilidade hemodinâmica. 

B) Ofertar O2 por mascara de reservatório ante a hipoxemia grave. 

C) Ofertar O2 por máscara de Venturi a 50% ante a hipoxemia grave. 

D) Iniciar ventilação não-invasiva em modo CPAP, com pressões de 10 a 12cmH2O. 
 

02. Paciente de 30 anos, asmática, foi intubada por insuficiência respiratória aguda. O médico da emergência 

a mantinha sobre ventilação mecânica manual com o ambu ligado a oxigênio quando, subitamente, 

observou dificuldade para ventilar a paciente com redução da SpO2 (de 98% para 88%) e da pressão 

arterial (de 120x80mmHg para 85x50mmHg) e taquicardia. Ao exame, verificou-se turgência jugular 

bilateral, sudorese profusa, redução intensa do murmúrio vesicular à ausculta pulmonar em hemitórax 

esquerdo com aumento do seu volume, e ausculta cardíaca com bulhas hipofonéticas.   O ventilador 

mecânico encontra-se pronto para ser conectado ao tubo traqueal. Qual a conduta mais recomendável 

diante desse quadro? 

A) Puncionar o 2
o
 espaço intercostal anterior esquerdo com agulha de grosso calibre.  

B) Providenciar troca imediata do tubo endotraqueal, ante o risco de extubação acidental. 

C) Reposicionar o tubo orotraqueal, devido à intubação seletiva do brônquio fonte direito. 

D) Conectar, de imediato, o ventilador mecânico com FIO2 a 100% e solicitar raio-x de tórax. 

 

03. Um paciente encontra-se em suporte ventilatório mecânico, no modo ventilatório, pressão controlada ou 

PCV (Pressurecontrolledventilation). Analise, atentamente, as curvas de ventilação mecânica (volume, 

fluxo e pressão na via aérea ao longo do tempo) e responda a pergunta.  
 

 
 

Qual o valor aproximado da pressão alveolar, ao final da inspiração? 

A) 20 a 25cmH2O. 

B) 25 a 30cmH2O. 

C) 30 a 35cmH2O. 

D) Impossível determinar neste modo. 
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04. Após três tentativas de intubar um paciente com quadro de insuficiência respiratória aguda um médico e 

seu colega de plantão tentaram, sem sucesso, a ventilação manual por máscara. O paciente evolui com 

hipoxemia à SpO2. Diante desse cenário clínico, qual conduta é a mais adequada? 

A) Tentar intubação às cegas. 

B) Proceder cricotireoidostomia. 

C) Tentar intubar por laringofibroscopia. 

D) Tentar uso de lâminas alternativas de laringoscópio. 

 

05. Paciente com SARA (Síndrome da Angústia Respiratória Aguda) encontra-se em ventilação mecânica no 

modo volume controlado (VCV) com estratégia protetora, com volume corrente de 6ml/kg de peso ideal. 

Após implementar essa estratégia, o plantonista observou as seguintes alterações  não esperadas nas 

curvas de ventilação mecânica (veja as setas na figura abaixo).  

 

 
 

Qual a explicação mais provável para o fenômeno observado nos ciclos marcados com a seta? 

A) O ventilador mecânico está com sensibilidade muito alta ocasionando auto-disparo, ocasionalmente. 

B) O paciente eleva transitoriamente a frequência respiratória espontânea disparando ciclos na fase 

inicial da expiração. 

C) O ventilador mecânico deve estar programado com frequência respiratória muito alta o que pode gerar 

empilhamento de ciclos respiratórios. 

D) O tempo neural do paciente está mais prolongado do que o tempo mecânico do ventilador e consegue 

disparar os ciclos mais de uma vez. 

 

06. Paciente de 48 anos, sem doenças prévias, foi avaliado pela equipe da UTI para possível extubação. O 

mesmo passou no teste de respiração espontânea e, como se encontrava há dez dias intubado devido a 

uma pneumonia grave, realizou-se o teste de vazamento do balonete do tubo. Nesse teste, verificou-se 

que o volume corrente exalado permaneceu quase o mesmo do volume corrente inspirado (diferença 

menor que 5%) independente da desinsuflação total do balonete.  Que intervenção seria recomendável 

quanto à extubação do paciente? 

A) Administração de metilprednisolona por via endovenosa, antes da extubação. 

B) Administração de solução de adrenalina por via inalatória, logo após a extubação. 

C) Uso de ventilação não-invasiva por máscara, modo CPAP, logo após a extubação. 

D) Nenhuma medida especial, o resultado obtido no teste de vazamento do balonete prediz sucesso da 

extubação. 
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07. Paciente de 60 anos, não fumante, foi admitido na UTI com pancreatite grave diagnosticada há três dias. 

Por apresentar dispneia e hipoxemia foi iniciada ventilação mecânica não-invasiva em modo BiPAP com 

IPAP:15cmH2O e EPAP:7 cmH2O com FIO2 de 40%. Uma gasometria arterial colhida neste contexto 

mostrou: pH:7,42, PaCO2:34mmHg, PaO2:96mmHg e SaO2:97%. O raio X de tórax evidenciou opacidades 

alveolares bilateralmente e apenas uma discreta opacificação do seio costo-frênico esquerdo. Um 

ecocardiograma mostrou função normal de câmaras esquerdas e leve hipertensão arterial pulmonar sem 

disfunção do ventrículo direito. Qual o diagnóstico mais adequado quanto ao quadro pulmonar do 

paciente? 

A) Lesão Pulmonar Aguda. 

B) Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA) Leve. 

C) Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA) Moderada. 

D) Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA) Grave. 

 

 
08. Paciente com Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA), associada a contusão pulmonar, segue 

em estratégia ventilatória protetora com volume corrente de 420ml (peso ideal de 70kg) e PEEP titulada 

pela melhor complacência de 15cmH2O. Apesar disso a gasometria revela PaO2: 62mmHg e SaO2: 90% com 

FIO2: 100%. O paciente encontra-se em posição supina, sob sedação profunda e em uso de bloqueador 

neuromuscular em infusão contínua. Nesse contexto, que estratégia pode ser tentada e que apresenta 

evidências de redução da mortalidade? 

A) Aplicação da posição prona por períodos prolongados. 

B) Administração de corticoesteróides por via endovenosa. 

C) Aplicação de manobras de recrutamento alveolar.  

D) Administração de óxido nítrico por via inalatória. 

 
09. Paciente com tétano, etilista, requer doses crescentes de benzodiazepínicos e bloqueador neuromuscular para 

controle dos espasmos musculares. Dentre os seus exames laboratoriais, chama a atenção: TGO: 250UI, 

TGP: 140UI, tempo de atividade de protrombina: 50% do controle com RNI: 2,0 e bilirrubinas totais: 

4,5mg/dL. A função renal encontra-se normal. Qual, dentre as drogas abaixo relacionadas, seria a mais 

recomendável para este paciente? 

A) Pancurônio. 

B) Vencurônio. 

C) Cisatracúrio. 

D) Succinilcolina. 

 
10. Paciente intubada, devido a edema agudo de pulmão cardiogênico, recebeu sedação com dexmedetomidina 

por infusão venosa contínua visando a sua adaptação ao suporte ventilatório mecânico. Qual das opções 

para administração dessa droga se associa a menor risco de causar instabilidade hemodinâmica nessa 

paciente? 

A) Infusão isolada IV, em bolus. 

B) Infusão isolada IV, em bomba de infusão contínua. 

C) Infusão IV em bolus, em associação com midazolam. 

D) Infusão IV em bomba de infusão contínua, em associação com fentanil. 

 
11. Paciente de 50 anos admitido à UTI há 24 horas após parada cardiorespiratória em fibrilação ventricular, 

tendo sido reanimado por seis minutos. Após a realização de tomografia de crânio, sem contraste, a qual 

foi normal, suspendeu-se a infusão de propofol, para avaliação neurológica. O paciente persistiu com 

escala de coma de Glasgow de 3, sem rigidez nucal, pupilas isocóricas, fotoreagentes e movimentos 

nistagmóides dos olhos. Foram realizados exames bioquímicos e eletroencefalograma com duração de 30 

minutos, os quais também foram normais. Qual o exame mais adequado para avaliar a etiologia do coma 

nesse paciente? 

A) Punção lombar para estudo do líquor. 

B) Ressonância nuclear magnética de encéfalo. 

C) Eletroencefalograma com duração de 48 horas. 

D) Coleta de sangue e urina para exame toxicológico. 
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12. Jovem de 25 anos, internado há 24 horas na UTI após trauma cranioencefálico grave. No momento, em 

uso de noradrenalina 0,1ug/Kg/min, tionembutal 1mg/Kg/h e sob ventilação mecânica com pressão 

controlada. A pressão arterial média pelo método invasivo (PAM), a pressão intracraniana (PIC), a 

oximetria do bulbo da jugular (SjO2) e o traçado eletroencefalográfico (EEG) vêm sendo monitorizados de 

forma contínua. Os últimos resultados da monitorização revelaram uma PAM: 75mmHg, PIC:10mmHg, 

SjO2: 53%, EEG sem atividade elétrica e uma gasometria arterial com pH: 7,44, PaO2: 80mmHg, 

PaCO2: 30mmHg SaO2: 96%. Que estratégia deve ser tomada para melhora do prognóstico do paciente?  

A) Aumentar a infusão de noradrenalina. 

B) Aumentar a fração inspiratória de O2. 

C) Reduzir a infusão do tionembutal. 

D) Reduzir a frequência respiratória. 

 

13. Paciente de 55 anos, hipertensa, internada com diagnóstico de leucemia promielocítica aguda em 

tratamento quimioterápico para indução de aplasia. Estava sob antibioticoterapia de largo espectro 

devido quadro febril quando, há 24 horas, passou a ficar sonolenta. Foi intubada para proteção de vias 

aéreas e encaminhada à UTI. Na avaliação neurológica inicial, foram verificados movimentos oculares 

conjugados laterais lentos de um extremo ao outro. Qual o achado mais provável durante a avaliação 

neurorradiológica? 

A) Tomografia computadorizada de crânio sem contraste normal. 

B) Ressonância nuclear magnética de encéfalo com lesão isquêmica de ponte. 

C) Ressonância nuclear magnética de encéfalo com hemorragia em região cerebelar. 

D) Tomografia computadorizada de crânio sem contraste com hemorragia em mesencéfalo. 

 

14. Um motociclista sofreu um grave acidente com traumatismo crânio-encefálico (TCE) e foi intubado 

prontamente pela equipe de paramédicos e mantido em ventilação mecânica. Em que faixa terapêutica 

devem ser mantidos os níveis de PaCO2, nesse caso? 

A) 25 a 29mmHg. 

B) 30 a 34mmHg. 

C) 35 a 40mmHg. 

D) 41 a 45mmHg. 

 

15. Paciente masculino, 58 anos, no 2º pós-operatório de Revascularização Miocárdica apresenta início 

agudo de agitação psicomotora, desatenção e pensamento desorganizado. Encontra-se estável 

hemodinamicamente sem suporte, ECG sem alteração com relação ao de base, eupneico, ventilando 

espontaneamente sem suplemento de O2, exames laboratoriais de função hepática e renal dentro da faixa 

de normalidade. O paciente encontra-se afebril com leucometria normal. Qual a conduta imediata para o 

caso descrito? 

A) Quetiapina 25mg de 12/12h. 

B) Prometazina 50mg 12/12h. 

C) Clorpromazina 100mg dose única. 

D) Metocloparamida 10mg dose única. 

 

16. Paciente de 70 anos segue em fase de resolução de um quadro séptico abdominal, há duas semanas. A 

sedação foi suspensa há 48 horas e, embora o paciente esteja alerta, orientado e cooperativo, ele 

apresenta flacidez muscular generalizada, com redução do tônus muscular, principalmente de 

musculatura distal, com redução acentuada de reflexos profundos e da sensibilidade. Foi realizada uma 

eletromiografia que mostrou: velocidades de condução neural levemente reduzidas e amplitudes de 

respostas motoras e sensitivas muito reduzidas. As dosagens de creatinofosfoquinase, aldolase e 

desidrogenase láctica estão dentro da normalidade. Que mecanismo fisiopatológico mais provavelmente 

está predominantemente envolvido nesse contexto? 

A) Perda de miosina e necrose de fibras musculares. 

B) Polineuropatia por perda axonal. 

C) Degeneração da placa mioneural. 

D) Desmielinização neuronal. 
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17. Paciente com 84 anos de idade, masculino, hipertenso, deu entrada no pronto-socorro com história de 

cerca de 2 horas de perda de força no hemicorpo esquerdo. Realizou TC de crânio sem contraste, sendo 

observada área hipodensa em região frontal esquerda, sem evidencia de sangramento. Ao exame, tinha 

pressão arterial de 165x87mmHg, frequência cardíaca de 88bpm, ausculta cardíaca com ritmo cardíaco 

regular em dois tempos e ausculta pulmonar com murmúrios vesiculares universais, sem ruídos 

adventícios. Qual item abaixo contém uma contraindicação absoluta ao uso de trombolítico, nesse caso? 

A) Idade do paciente acima de 80 anos. 

B) Pressão arterial sistólica acima de 160mmHg. 

C) Pressão arterial diastólica acima de 85mmHg. 

D) Tempo do início dos sintomas superior a 45 minutos. 

 

18. A avaliação hemodinâmica possui um papel fundamental no paciente crítico. Permite realizar 

diagnósticos e titular as intervenções e tratamentos. Sobre a avaliação da volemia no paciente crítico, 

assinale a alternativa correta. 

A) As variáveis estáticas são tão efetivas quanto as variáveis dinâmicas, na avaliação da volemia no 

paciente crítico. 

B) A avaliação da responsividade a volume pressupõe um aumento da pré-carga mediante a expansão 

volêmica. 

C) A avaliação da responsividade a volume pela variação da pressão de pulso é útil no paciente em 

ventilação espontânea.  

D) A elevação passiva dos membros inferiores permite a identificação de pacientes responsivos a 

volume, em indivíduos sob ventilação mecânica. 

 

19. O conhecimento sobre as manobras de ressuscitação cardiopulmonar é fundamental para o sucesso das 

condutas frente a um paciente com parada cardiorespiratória (PCR). Sobre o atendimento de uma PCR e 

manobras de ressuscitação cardiopulmonar, assinale a afirmativa correta. 

A) Atropina deve ser a medicação inicial, em caso de PCR com atividade elétrica sem pulso. 

B) Marcapasso transcutâneo é a medida mais eficaz, em caso de PCR em assistolia. 

C) Vasopressina deve ser utilizada após a 4ª dose de Adrenalina. 

D) Adrenalina normalmente é a primeira medicação a ser utilizada. 

 

20. Paciente de 59 anos de idade, portador de hipertensão arterial sistêmica e diabetes melitus, deu entrada na 

UTI com história de dor torácica em aperto há aproximadamente 6 horas. No eletrocardiograma, nota-se 

elevação do segmento ST de V1 a V4. Após receber reposição volêmica adequada, o paciente persiste 

com hipotensão arterial (pressão de 85x40mmHg), sendo colocado cateter de artéria pulmonar para 

monitorização hemodinâmica. As primeiras medidas são as seguintes: 

- Índice cardíaco: 1,5L/min/m
2
 (referência: 2,8-4,2L/min/m

2
) 

- Pressão de oclusão da artéria pulmonar: 23mmHg (referência: 8-12mmHg) 

- Pressão venosa central: 16mmHg (referência: 5-10mmHg) 

- Resistência vascular sistêmica indexada: 2600dyna/seg/cm-5 (referência: 900-1400dyna/seg/cm-5) 

- Saturação venosa central de O2: 53% 

Qual a causa mais provável e o tipo do choque circulatório do paciente? 

A) Infarto agudo do miocárdio e choque cardiogênico. 

B) Acidente vascular encefálico e choque hipovolêmico. 

C) Tromboembolismo pulmonar e choque obstrutivo. 

D) Pneumotórax hipertensivo e choque obstrutivo. 

 

21. Paciente feminina, 36 anos de idade, sem comorbidades prévias, poucas horas após uma discussão familiar 

evoluiu com cefaleia intensa, vômitos “em jato” e rebaixamento do nível de consciência. Ao exame, tinha 

uma pressão arterial de 230x120mmHg, ausculta cardíaca com ritmo cardíaco regular, em dois tempos e 

sem sopros; ausculta pulmonar com murmúrios vesiculares universais, sem ruídos adventícios e na 

fundoscopia, observa-se papiledema. Qual a opção terapêutica indicada para a situação descrita? 

A) Captopril oral, visando reduzir 25% dos valores pressóricos iniciais. 

B) Nitroglicerina intravenosa, visando reduzir 30% dos valores pressóricos iniciais. 

C) Dinitrato de isossorbida sublingual, visando reduzir 20% dos valores pressóricos iniciais. 

D) Nitroprussiato de sódio intravenoso, visando reduzir 25% dos valores pressóricos iniciais. 
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22. Paciente, no 3º dia do pós-operatório de laparotomia por deiscência de anastomose primária de cólon, 

evoluiu com vômitos, distensão abdominal e hipotensão arterial revertida com reposição volêmica. Ao 

exame, encontrava-se com pressão arterial média de 75mmHg, ruídos hidroaéreos ausentes e abdome 

doloroso difusamente. Foi passada uma sonda vesical triplo lúmen, verificando-se uma diurese de 

0,5ml/Kg/h nas últimas seis horas e uma pressão intravesical de 15mmHg. A tomografia de abdome 

revelou distensão de alças, líquido livre na cavidade em pequena quantidade e ausência de coleções. 

Definiu-se, como objetivo terapêutico, manter um balanço hídrico de zero ou negativo por três dias. Com 

base nas evidências atuais, qual a melhor conduta para atingir esse objetivo? 

A) Usar diurético para mobilizar fluidos. 

B) Evitar a reposição excessiva de fluidos. 

C) Mobilizar fluidos através da ultrafiltração. 

D) Usar a administração de albumina para reexpansão volêmica. 

 
23. Paciente idosa, de 63 anos, há três dias internada na UTI e sob ventilação mecânica devido doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) descompensada e insuficiência respiratória aguda. Atualmente, em 

uso de heparina subcutânea para profilaxia de trombose venosa profunda. Após 24 horas do 

internamento na UTI, foi iniciado suporte nutricional com dieta enteral contínua. O médico plantonista 

prescreveu omeprazol endovenoso para prevenção de sangramento gastrintestinal por úlcera de estresse. 

Você considera a medida: 

A) correta, pois o uso de heparina subcutânea para profilaxia de trombose venosa profunda aumenta o 

risco de úlcera de estresse. 

B) errada, pois a paciente já está em uso de dieta enteral e não possui fatores de risco maiores para 

sangramento gastrintestinal por úlcera de estresse. 

C) correta, pois os inibidores de bomba de prótons são superiores em relação aos antagonistas do 

receptor de histamina-2 na profilaxia deste tipo de sangramento. 

D) errada, pois o uso de inibidores de bomba de prótons está associado a um maior risco de pneumonia 

nosocomial, quando comparado com os antagonistas do receptor de histamina-2. 

 
24. Idosa de 73 anos, hipertensa prévia e portadora de fibrilação atrial crônica em uso de anticoagulante oral, 

veio ao hospital com quadro de dor abdominal de início há 24 horas. Na emergência, encontrava-se 

sudoreica, desidratada, com temperatura de 38,3ºC, frequência cardíaca de 96bpm, pressão arterial de 

80x40mmHg e frequência respiratória de 24irpm. O abdome estava distendido, doloroso à palpação 

difusa e com ausência de ruídos hidroaéreos. Os exames laboratoriais colhidos mostravam hematócrito 

de 54%, leucograma com 14.000 células/mm
3
, amilase: 120U/L (valor de referência: 23 a 85U/L), lipase: 

120U/L (valor de referência: 0 a 160U/L) lactato de 12mmol/L e a gasometria arterial mostrou pH: 7,16, 

PaO2: 86mmHg, PaCO2: 31mmHg, HCO3: 14mEq/L e SaO2:92%. Após a reposição volêmica e estabilização 

hemodinâmica, qual a conduta mais indicada? 

A) Laparotomia exploradora. 

B) Arteriografia abdominal. 

C) Angiotomografia computadorizada do abdome. 

D) Ultrassonografia com Doppler de vasos do abdome. 

 
25. Paciente masculino, cirrótico por vírus B da hepatite, vem evoluindo há 48 horas com diminuição do volume 

urinário. Vinha em uso de diurético, o qual foi suspenso no início do quadro. Após reposição volêmica 

adequada, encontra-se estável hemodinamicamente, mas não se observou melhora na diurese. Não tem febre e 

foi descartada infecção. A creatinina sérica é de 1,8mg/dL. Qual a melhor conduta para o paciente? 

A) Paracentese de alívio. 

B) Diurético em infusão contínua. 

C) Dopamina em dose dopaminérgica. 

D) Albumina endovenosa e noradrenalina. 
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26. Homem de 51 anos, internado na UTI com diagnóstico de pancreatite aguda, há cinco dias. O escore 

APACHE II à admissão foi de 12 pontos. Vem evoluindo neste período com níveis elevados de lipase 

sérica (valor: 1027U/L) e nas últimas seis horas foram verificadas uma pressão arterial sistólica de 90 mmHg, 

pH de 7,2 e leucograma com 7.000 células/mm
3
. Realizou a tomografia de abdome, com contraste, 

abaixo. 
 

 

 

Qual a conduta mais adequada nesse momento? 

A) Encaminhá-lo ao centro cirúrgico para necrosectomia, apesar dos achados tomográficos. 

B) Conduzir o tratamento clínico como pancreatite aguda grave, apesar dos achados tomográficos. 

C) Suspender dieta por via nasojejunal e iniciar nutrição parenteral total, em virtude dos achados tomográficos. 

D) Indicar a punção aspirativa por agulha fina guiada por tomografia para exame microbiológico, 

baseado nos achados tomográficos. 

 
27. Hipertensão intra-abdominal é definida como a pressão intra-abdominal maior ou igual a 12mmHg em 

duas mensurações com intervalo de 1 a 6 horas de diferença. Qual o efeito da hipertensão intra-

abdominal no sistema cardiovascular?  

A) Aumenta o débito cardíaco. 

B) Aumenta a pré-carga cardíaca. 

C) Aumenta a pós-carga cardíaca. 

D) Aumenta a contratilidade ventricular. 

 
28. Paciente de 50 anos, em uso de captopril para tratamento para hipertensão arterial e de brometo de 

piridostigmina oral para miastenia gravis. Chegou à UTI com fraqueza generalizada, disfagia e disartria. 

O quadro se instalou há quatro dias e vem evoluindo progressivamente. Durante o tratamento com 

plasmaférese, o paciente apresentou flushing, hipotensão arterial, bradicardia e dispneia. Que estratégia 

deveria ter sido tomada para evitar essa complicação? 

A) Reposição volêmica, durante a sessão de plasmaférese. 

B) Reposição de cálcio endovenoso, durante a plasmaférese. 

C) Suspensão do captopril 48 horas, antes da plasmaférese. 

D) Suspensão da piridostigmina oral, antes de iniciar plasmaférese. 

 



Residência Médica 2014 Medicina Intensiva Pág. 9 de 14 

 

29. Uma paciente de 45 anos passou a apresentar febre alta, mialgia intensa por todo o corpo, há uma 

semana, e dispneia há dois dias. A paciente chegou em franca insuficiência respiratória aguda 

hipoxêmica e foi intubada. Negava vacinação anti-pneumocócica ou anti-influenza e afirmava ter se 

banhado em córrego considerado muito poluído na região. O raio-X de tórax mostrava infiltrados 

alveolares bilaterais com focos de consolidação e a tomografia de tórax evidenciou áreas de vidro fosco 

de permeio às consolidações com broncograma aéreo, poupando relativamente a região subpleural. O 

estudo laboratorial revelava Ht: 27%; Hb: 9 g/dL leucócitos: 15.000 células/mm
3
; plaquetas: 115.000 

células/mm
3
; proteína C reativa: 95,1 mg/L; sódio: 143 mEq/L; potássio: 3,1 mEq/L; ureia: 70 mg/dL; 

creatinina: 1,6 mg/dL; bilirrubina indireta: 0,66 mg/dL; bilirrubina direta: 2,5 mg/dL; transaminase oxalacética: 

96 U/L, transaminase pirúvica: 43 U/L; desidrogenase lática: 883 U/L; creatinofosfoquinase: 995 U/L e sumário 

de urina: normal. Um lavado broncoalveolar revelou presença de macrófagos com hemossiderina e 

numerosas hemácias. Qual o diagnóstico mais adequado para o quadro pulmonar da paciente? 

A) Hemorragia alveolar. 

B) Pneumonia bacteriana aguda. 

C) Pneumonia organizante criptogênica.  

D) Pneumonia por vírus Influenza (H1N1). 

 

30. Paciente de 70 anos, com diagnóstico recente de adenocarcinoma de esôfago, referiu perda de 30 Kg em 

dois meses, sendo seu peso habitual de 70Kg. Atualmente está ingerindo apenas líquido (água e chás). 

Foi internado para tratamento cirúrgico, sendo iniciada nutrição parenteral total com 600Kcal/dia. Você 

considera a conduta nutricional: 

A) prudente, tendo em vista o risco em usar a via gástrica. 

B) imprudente, tendo em vista o grau de desnutrição do paciente. 

C) prudente, tendo em vista o risco de hipofosfatemia e hipocalemia. 

D) imprudente, tendo em vista o paciente estar aceitando alimentos orais. 

 

31. Paciente com diagnóstico de pancreatite aguda grave foi admitido na UTI. Após reanimação volêmica 

com estabilização da hemodinâmica e suporte adequado de oxigênio, foi passada uma sonda nasogástrica 

e mantida aberta para avaliação de resíduo gástrico por 48 horas. Um débito de 100ml/24h foi verificado 

no controle de enfermagem, sendo então prescrita nutrição enteral pela via nasogástrica. Cerca de 10 horas 

após o início do suporte nutricional, o paciente apresentou dor abdominal e vômitos. Segundo o último 

consenso do Colégio Americano de Gastroenterologia, a conduta de iniciar o suporte nutricional por via 

nasogástrica nesta paciente: 

A) não foi adequada, sendo mais eficaz a via nasojejunal. 

B) não foi adequada, sendo mais indicada a nutrição parenteral total. 

C) foi adequada, devido a maior facilidade em relação à via nasojejunal. 

D) foi adequada, apesar da menor segurança em relação à via nasojejunal. 

 

32. Paciente masculino, cardiopata, em uso de furosemida, procura o pronto-socorro por fraqueza muscular. 

Nega febre, coriza ou tosse. Ao exame, encontra-se estável hemodinamicamente, ventilando 

espontaneamente sem O2 suplementar. Exames laboratoriais: sódio de 133 mEq/L, potássio de 2,0 

mEq/L, hemoglobina de 13,2g/dL, contagem de leucócitos de 8.700 células/mm
3
 e creatinofosfoquinase 

de 5.400U/L (referência em homens: 38-174U/L). Qual a causa da fraqueza do paciente? 

A) Imobilização prolongada. 

B) Hipopotassemia. 

C) Uso de diurético. 

D) Desidratação. 

 

33. Paciente queixa-se de dispneia e tontura, imediatamente após a retirada de cateter venoso central em veia 

subclávia direita. Encontra-se taquicárdico, mas sem instabilidade hemodinâmica. Ao exame, tinha 

ausculta cardíaca com ritmo cardíaco regular, em dois tempos e ausculta pulmonar com murmúrios 

vesiculares universais, sem ruídos adventícios. A radiografia de tórax estava normal. Qual a conduta a ser 

tomada imediatamente? 

A) Administrar O2 a 100%. 

B) Realizar toracocentese de alívio. 

C) Drenar tórax sob selo d`água. 

D) Colocar o paciente em posição PRONA. 
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34. Paciente com 38 anos de idade, masculino, na UTI por pancreatite alcoólica grave, evoluiu nas últimas 

horas com hipotensão e oligúria. Após reposição volêmica vigorosa (30 ml por Kg de peso), não houve 

melhora da diurese e observou-se aumento na pressão intra-abdominal (de 19mmHg para 25mmHg). No 

momento, o paciente encontra-se anúrico e com pressão intra-abdominal de 28mmHg. Qual a melhor 

opção terapêutica para esse paciente? 

A) Paracentese de alívio. 

B) Furosemida em infusão contínua. 

C) Albumina humana 20% 50ml de 8/8h. 

D) Descompressão cirúrgica do abdome. 

 
35. Paciente masculino, com 35 anos de idade, peso corporal de 70 Kg, deu entrada na UTI com queimadura 

de 2º grau acometendo 50% da área corporal. Qual a quantidade e o tipo de líquido a ser resposto nas 

primeiras 24h, de acordo com a fórmula de Parkland?  

A) 3,5 litros de albumina humana a 5%. 

B) 14 litros de solução de Ringer-Lactato. 

C) 7 litros de albumina humana a 20% + 7 litros de solução de Ringer-Lactato. 

D) 3,5 litros de solução de Ringer-Lactato + 3,5 litros de albumina humana a 20%. 

 
36. Paciente de 64 anos, hipertenso e diabético, durante viagem em um cruzeiro, suspendeu uso da insulina. 

Após uma semana com náuseas e aumento da diurese, a qual associou à maior ingestão de líquidos, 

desembarcou de urgência devido quadro de confusão mental e hemiparesia. Na emergência, encontrava-se 

desidratado, com mucosas secas, com pressão arterial de 80x60mmHg e frequência cardíaca de 126bpm. 

Os exames laboratoriais revelaram glicemia de 600mg/dL, sódio de 140mEq/dL, potássio de 3,2mEq/dL, ureia 

de 100mg/dL, creatinina de 1,8mg/dL e gasometria arterial com pH: 7,44, PaO2: 94mmHg, PaCO2: 51mmHg, 

HCO3: 28mEq/dL e SaO2: 98%, sumário de urina com corpos cetônicos. Qual a estratégia terapêutica 

mais adequada nesse paciente? 

A) Administrar insulina regular em bolus 0,15U/Kg e, em seguida, infusão contínua em bomba na taxa 

de 0,1U/Kg/h até glicemia capilar chegar a 300mg/dL. 

B) Repor 40mEq de potássio em uma hora e, se os níveis séricos chegarem a valores normais (3,5 a 

5mEq/dL), manter 20mEq em cada litro de solução infundida. 

C) Fazer reposição volêmica com soro fisiológico até melhora dos níveis pressóricos e, em seguida, 

manter solução de NaCl a 0,9% até glicemia capilar chegar a 300mg/dL. 

D) Fazer reposição volêmica com soro fisiológico até melhora dos níveis pressóricos e, em seguida, se 

tomografia de crânio sem hemorragia, iniciar infusão de alteplase 0,9mg/Kg em uma hora. 

 
37. Paciente feminina, com 54 anos de idade, internada na UTI com diagnóstico de sepse e infecção urinária, 

evoluiu com glicemias acima de 250mg/dL nas últimas três mensurações. Foi iniciada infusão contínua 

de insulina regular com o objetivo de manter a glicemia entre 140-180mg/dL, com monitorização horária 

da glicemia capilar. Qual dos itens abaixo contém uma possível complicação do controle glicêmico 

intensivo na paciente descrita? 

A) Hipocalemia. 

B) Bradicardia. 

C) Hiperfosfatemia. 

D) Hipertensão arterial. 

 
38. A maior parte das infecções de corrente sanguíneas, hospitalares, está associada ao uso de cateter venoso 

central. Vários são os fatores envolvidos na fisiopatogenia dessas infecções. Qual o mecanismo que mais 

frequentemente leva à infecção de corrente sanguínea relacionada a cateter venoso central? 

A) Disseminação hematogênica. 

B) Contaminação das conexões utilizadas para infusão de soluções. 

C) Infusão de soluções contaminadas através do acesso venoso central. 

D) Contaminação da superfície externa, a partir da pele próxima ao óstio de inserção. 
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39. Paciente de 25 anos chegou à emergência, trazido pelos amigos, com convulsões tônico-clônicas 

generalizadas, as quais cederam com diazepam 10mg em bolus endovenoso. Segundo os amigos, o 

mesmo vinha referindo dor precordial há cerca de seis horas, associada à euforia intensa, agitação e 

tremores. Tentaram trazê-lo ao hospital, porém o mesmo estava confuso e resistente ao auxílio dos 

amigos. Na avaliação inicial o mesmo estava com pressão arterial de 170x100mmHg e frequência 

respiratória de 28irpm. Após cessada as convulsões, apresentava uma escala de coma de Glasgow de 11 e 

pupilas midriáticas. O traçado eletrocardiograma abaixo foi obtido nesta ocasião.   

 

 
 

Qual estratégia farmacológica está mais indicada nesse caso? 

A) Administrar labetalol endovenoso para reversão da vasoconstrição coronariana. 

B) Administrar verapamil endovenoso para reversão do vasoespasmo coronariano. 

C) Iniciar haloperidol endovenoso de horário para o tratamento adequado do delirium. 

D) Manter benzodiazepínicos para controle do desconforto torácico e da pressão arterial. 

 
40. Um paciente encontra-se em ventilação mecânica há 48 horas em pós-operatório de transplante de 

pulmão direito por DPOC em fase avançada. O  plantonista da UTI foi questionado pela família sobre o 

risco de pneumonia associada a ventilação mecânica (PAV). Ele afirmou para todos os familiares que as 

medidas efetivas para a prevenção de PAV estavam sendo tomadas, com exceção de uma, que não é 

usada naquela UTI, por preocupações da Comissão de Controle da Infecção Hospitalar quanto ao 

desenvolvimento de resistência a antimicrobianos no longo prazo. A qual dessas medidas de prevenção 

de PAV ele se referia? 

A) Uso de tubo traqueal revestido com prata. 

B) Higiene oral diária com clorexidine a 2%. 

C) Descontaminação seletiva do trato digestivo. 

D) Vigilância microbiológica rotineira por culturas quantitativas. 
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41. A RDC número 07 da ANVISA, de 24 de fevereiro de 2010, tem como objetivo estabelecer padrões 

mínimos para o funcionamento das Unidades de Terapia Intensiva, visando redução de riscos aos 

pacientes, visitantes, profissionais da saúde e ao meio ambiente. Qual item abaixo contém uma afirmação 

correta sobre as recomendações desta RDC? 

A) É permitido assumir responsabilidade técnica ou coordenação em no máximo 03 (três) UTIs. 

B) Médico diarista/rotineiro 01 para cada 10 (dez) leitos ou fração, nos turnos matutino e vespertino. 

C) Médico diarista/rotineiro 01 para cada 10 (dez) leitos ou fração, nos turnos matutino, vespertino e 

noturno. 

D) Médico diarista/rotineiro no total de 01 para cada 12 (doze) leitos ou fração, nos turnos matutino e 

vespertino. 

 
42. Em uma emergência lotada você é chamado a emitir parecer sobre a indicação de prioridade para os 

pacientes que foram pré-selecionados pelo chefe da emergência para internação em UTI: 

Paciente 1: 42 anos, com pielonefrite grave, em choque há três dias, sem resposta à infusão de volume 

ou de drogas vasoativas, com sinais de dano neurológico grave após parada cardiorrespiratória, com 

pressão arterial de 70x40mmHg, frequência cardíaca de 60bpm, em uso de noradrenalina 2mcg/kg/min., 

em anúria há 24h, com elevação de transaminases e prolongamento do tempo de protrombina. Tem 

diagnóstico de leucemia mielóide aguda em crise blástica sem resposta prévia à quimioterapia 

Paciente 2: 66 anos, portador de doença de Parkinson, com quadro de insuficiência respiratória aguda por 

aspiração de conteúdo gástrico, intubado e necessitando de FIO2 de 70% para uma PaO2 de 80mmHg. 

Hemodinamicamente estável há dois dias. 

Paciente 3: 29 anos, previamente sadia, vítima de acidente automobilístico e traumatismo carnioencefálico, 

com sinais de lesão cerebral difusa à tomografia de crânio e contusão pulmonar admitida há um dia. 

Considerando a descrição dos pacientes 1, 2 e 3 determine a ordem de prioridade da maior para a menor 

para admissão na UTI. 

A) 1, 2, 3 

B) 2, 1, 3 

C) 3, 2, 1 

D) 3, 1, 2 

 
43. Medidas de processos são úteis quando algumas intervenções se relacionam à melhoria na qualidade do 

atendimento. Dentre os processos recomendados pela Joint Commission on Acreditation Organizations 

para melhoria da qualidade do cuidado em UTI está a prevenção de: 

A) infecção urinária. 

B) úlceras por pressão. 

C) desnutrição hospitalar. 

D) infecções relacionadas a cateter venoso central. 

 
44. O médico assistente de um paciente admitido na UTI com desconforto respiratório agudo recebe a 

confirmação diagnóstica da causa dos sintomas respiratórios: neoplasia de pulmão. O paciente encontra-se 

lúcido, recebendo suporte de oxigênio por cateter, sob monitorização do seu padrão ventilatório e da 

oximetria de pulso. Como este médico deve proceder durante a comunicação do diagnóstico ao 

paciente? 

A) Não revelar passos da terapêutica de forma detalhada, o que pode vir a acontecer na primeira 

conversa, buscando diminuir a ansiedade do paciente. 

B) Informá-lo do diagnóstico de forma direta, utilizando o vocabulário técnico e checando a 

compreensão do paciente. 

C) Utilizar frases introdutórias que indiquem ao paciente que más notícias virão, preparando-o para a 

comunicação do diagnóstico. 

D) Iniciar a comunicação do seu diagnóstico, verificando até que ponto o paciente tem consciência de 

seu estado atual da sua doença. 
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45. Idosa de 90 anos, portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica e depressão, em uso de escitalopram 

10mg prescrito há cerca de sete dias. Evoluiu com sonolência e tosse produtiva. Foi iniciado 

antibioticoterapia oral em domicílio, sem melhora clínica importante após três dias de tratamento. 

Chegou à emergência com uma escala de coma de Glasgow de 12. Os exames laboratoriais revelaram um 

sódio de 119mEq/L. Qual a medida mais adequada para a correção do sódio neste momento? 

A) Prescrever restrição hídrica objetivando o aumento do sódio sérico de até 0,5mEq/L/h. 

B) Infundir salina hipertônica 3% objetivando aumento do sódio sérico até 8mEq/L em 6 horas. 

C) Aumentar ingestão oral de cloreto de sódio objetivando o aumento do sódio sérico de até 1mEq/L/h. 

D) Administrar furosemida endovenosa com acompanhamento do balanço para quantificar perda de água 

livre. 

 
46. Paciente de 40 anos, sem doenças prévias, após final de semana no qual ingeriu grande quantidade de 

bebida alcoólica, chegou à emergência com vômitos e dor epigástrica com irradiação para o dorso. Ao 

exame, estava pálido, sudoreico, com frequência cardíaca de 120bpm e pressão arterial sistólica de 

90mmHg. Na reanimação volêmica inicial recebeu 9 litros de soro fisiológico e foi encaminhado à UTI 

após a coleta de exames e sondagem vesical de demora. O débito urinário foi de 0,3ml/Kg/h na primeira 

hora (urina concentrada) e os exames mostravam uma lipase de 600U/L (valor de referência: 31-186U/L), 

sódio de 140mEq/L, potássio de 3mEq/dL, cloro de 115mEq/dL e gasometria arterial com pH:7,28, 

PaO2:80mmHg, PaCO2:30mmHg, HCO3:15mEq/dL e SaO2:92%. Já monitorizado na UTI, verificou-se 

uma pressão venosa central (PVC) de 12mmHg, pressão arterial média de 65mmHg e a saturação venosa 

central de oxigênio de 71%. Quanto à estratégia de reexpansão volêmica, desse doente, deveríamos 

mantê-la com: 

A) soro fisiológico, até a melhora do débito urinário, considerando os custos da solução de cristaloide. 

B) soluções de amido hidroxietílico, respeitando a dose máxima de 20ml/kg/dia, devido a PVC no limite 

superior. 

C) solução Ringer-lactato, considerando a acidose metabólica persistente, apesar da melhora da pressão 

arterial.  

D) albumina, devido estudos atuais (estudo SAFE) mostrando sua associação com menor tempo de 

ventilação mecânica. 

 
47. Paciente com insuficiência renal crônica agudizada iniciou diálise por cateter duplo lúmen em jugular 

interna direita. Evoluiu com febre (38,4ºC), leucocitose (15.000 células/mm
3
), sonolência e hipotensão 

arterial revertida com reposição volêmica, sendo encaminhada à UTI. Foram colhidas amostras de 

sangue para exame microbiológico e iniciada antibioticoterapia de largo espectro. Após 48 horas, o 

paciente não apresentava mais picos febris, com melhora da leucocitose e da sonolência. Os resultados 

das hemoculturas do sangue periférico e do sangue colhido do cateter de hemodiálise (método 

semiquantitativo) foram positivos para Staphylococcus aureus resistente a Meticilina. Qual a melhor 

conduta neste caso? 

A) Remover o cateter de hemodiálise e trocar o sítio de punção. 

B) Manter o sítio do cateter de hemodiálise e vancomicina por 14 dias. 

C) Lock com vancomicina, trocada a cada sessão de hemodiálise. 

D) Trocar o cateter por fio guia e manter vancomicina por 7 dias. 

 
48. Gestante de 22 anos de idade, 36 semanas de idade gestacional, internada com níveis pressóricos de 

180x130mmHg, referindo cefaleia e turvação visual. A vitalidade fetal está preservada. Apresenta 

contagem de plaquetas de 120.000 células/mm
3
 e proteinúria de 2g em 24horas.  Qual a melhor conduta? 

A) Anti-hipertensivo, corticóide intramuscular e parto após 48 horas. 

B) Sulfato de magnésio, anti-hipertensivo e parto após estabilização. 

C) Sulfato de magnésio, decúbito lateral esquerdo e corticoide intramuscular. 

D) Fenitoína endovenosa, parto imediato e estabilização da pressão arterial no intra e pós-parto. 
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49. Homem de 60 anos, diabético e hipertenso, com história prévia de acidente vascular encefálico 

hemorrágico, há cinco anos, e acidente vascular isquêmico há nove meses, deu entrada na emergência 

com queixa de dor precordial típica de início há 2 horas. Encontrava-se hemodinamicamente estável e o 

eletrocardiograma revelou supradesnivelamento do segmento ST em parede anterior. O serviço de 

hemodinâmica estava indisponível nas duas horas seguintes. Apesar de a esposa revelar que o paciente já 

apresentou úlcera péptica no passado, o plantonista optou pela reperfusão coronariana com alteplase e 

uso concomitante de ácido acetilsalicílico, clopidogrel e enoxaparina. Diante disso, podemos considerar 

que a conduta do plantonista foi: 

A) correta, pois o tempo porta-balão era acima de 90 minutos. 

B) imprudente, pois o paciente tinha história prévia de úlcera péptica. 

C) correta, pois o acidente vascular encefálico hemorrágico ocorreu há mais de dois anos. 

D) imprudente, pois o acidente vascular encefálico isquêmico ocorreu há menos de um ano. 

 
50. Mulher de 56 anos, com histórico de asma de difícil controle, foi trazida à UTI devido broncoespasmo 

severo e persistente. Ainda na emergência, chegou a receber três inalações com formoterol, 

administração de metilprednisolona e infusão de aminofilina endovenosas. Após admissão na UTI, foi 

mantida a inalação com formoterol e a paciente evoluiu com palpitações e dor precordial. O 

eletrocardiograma revelou o traçado abaixo.  

 

 

Que medicamento endovenoso em bolus é o mais recomendado nesse momento? 

A) Verapamil 5mg. 

B) Adenosina 6mg. 

C) Metoprolol 5mg. 

D) Lidocaína 1mg/Kg. 

 

 

Conferir figura correspondente com melhor resolução no anexo (FIGURA 1) 


