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RESPOSTAS ESPERADAS DA PROVA DE PROJEÇÃO

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás coloca à disposição dos interessados as
Respostas Esperadas da prova de projeção da especialidade de MEDICINA INTENSIVA do Proces-
so Seletivo para Residência Médica – 2018.

Essas respostas serão utilizadas como referência no processo de correção. Serão consideradas
corretas, também, as respostas que se enquadrarem no conjunto de ideias que corresponderem às
expectativas da banca examinadora quanto à pertinência e à abordagem do conhecimento, bem
como quanto à forma de elaboração das respostas. Respostas parciais também serão aceitas, sen-
do que a pontuação a elas atribuída corresponderão aos diferentes níveis de acerto.

▬▬▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a. ECG, enzimas cardíacas, glicemia, coagulograma, eletrólitos, Rx de tórax - 0,5 

b. IAM, Dissecção de aorta - 0,5 

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a. AAS, clopidogrel, morfina, nitratos, trombólise química, heparina, internação em UTI - 0,5 ponto 

b. Droga inotrópica/cronotrópica – 0,25 

Implantar marcapasso provisório – 0,25

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a.    Sepses, SARA - 0,5 

b. Iniciar reposição volêmica - Colher lactato - Solicitar hemoculturas - Iniciar uso de droga vasoativa - 0,5 

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a. SARA - Aumentar oxigenação - VNI - IOT e ventilação protetora - 0,5 

b. Ventilação protetora: Volume corrente de 4 a 6 ml/kg; Pplato menor que 30cmH2O; uso de PEEP - 0,5 

(1,0 ponto)
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▬▬▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a. Não. Porque o paciente ainda sente dor e tem abdome doloroso. A causa da desaturação provavelmen-
te não era a dificuldade respiratória pela dor. Não houve melhora com oxigenação – 0,25 

Naloxone – 0,25

b. Pneumotórax - 0,5

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a. Acidose respiratória – 0,5 

b. Drenagem torácica imediata em selo d’agua - 0,5 

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

área de hipodensidade extensa em hemisfério cerebral – 0,5 

desvio de linha média – 0,5 

(1,0 ponto)
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▬▬▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Parte I:

Doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte:

a. Morte encefálica

Devido ou como consequência de:

b. PO de craniotomia 

Devido ou como consequência de:

c. Acidente vascular encefálico isquêmico 

Devido ou como consequência de:

d.   

Parte II:

Outras condições que contribuíram para a morte, e que não entraram, porém, na cadeia acima

Item1: hipertensão arterial sistêmica

Item 2:

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Torsaid de points – 0,5 

Administração de sulfato de magnésio em bolus – 0,5 

(1,0 ponto)

▬▬▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Iniciar cuidados paliativos.

(1,0 ponto)

Goiânia, 17 de dezembro de 2017.


