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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher de 48 anos chega ao ambulatório da liga de hiper-
tensão, relatando que, em uma consulta de rotina, apresen-
tou PA = 158/92 mmHg, quando então foi orientada a procu-
rar um serviço de cardiologia. Paciente obesa e portadora
de diabetes. No momento da consulta, a paciente apresen-
tava PA = 150/90 mmHg. 

Qual é a conduta adequada a ser tomada? 

(A) Início imediato de anti-hipertensivo. 

(B) Orientação  quanto  à  mudança  no  estilo  de  vida  e
marcar retorno para um ano após a consulta.

(C) Orientação  quanto  à  mudança  no  estilo  de  vida  e
marcar retorno após três a quatro meses, para avali-
ar o efeito das medidas.

(D) Marcação de uma nova consulta e, se houver outra
medida com PA acima de 140/90, iniciar intervenção
medicamentosa.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher de 36 anos, admitida na UTI com quadro de sepse
por apendicite aguda, apresentou quadro de anemia com os
seguintes exames: hemograma com Hb = 9,5 g/dl, VCM =
23 pcg, RDW = 18%, ferritina sérica = 42 mcg/L, ferro sérico
= 34 mcg/dl, índice de saturação do ferro = 15% e capacida-
de de ligação do ferro = 450.

Com base nestes resultados, conclui-se que se trata de
anemia:

(A) ferropriva. 

(B) do doente crônico.

(C) ferropriva associada à anemia do doente crônico.

(D) ferropriva associada à anemia por infecção.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino, de 54 anos, chega ao pronto-
socorro com quadro de edema agudo de pulmão. Foram to-
madas  as  medidas  clínicas  e  realizado  ecocardiograma
transesofágico que mostrou estenose aórtica, com gradiente
médio de pressão maior do que 40 mmHg, área valvar de
0,7 cm² e hipertrofia de ventrículo esquerdo. 

Mediante este quadro, qual é a conduta adequada a ser
tomada?

(A) Tratamento cirúrgico com implante de valva aórtica.

(B) Acompanhamento com ecocardiograma de esforço.

(C) Valvuloplastia por cateter-balão.

(D) Tratamento clínico.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente portador de doença de Chagas, admitido com qua-
dro de edema agudo de pulmão no pronto-socorro, com PA
=  70/40  mmHg.  Paciente  apresentava-se  torporoso,  em
franca insuficiência respiratória. Foi entubado e encaminha-
do  para  a  UTI.  Os  exames  mostraram troponina  normal,
ecocardiograma com FE < 50% e aumento das escórias ni-
trogenadas.

Neste caso, qual das terapias a seguir, está contraindica-
da?

(A) Dobutamina

(B) IECA

(C) Balão intra-aórtico

(D) Diurético venoso

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino,  de 48 anos, internado na
UTI há mais de 20 dias por abdome agudo obstrutivo em
pós-operatório  de  hemicolectomia  complicada.  Em uso
de cefalosporina de 4ª geração, evoluiu com piora súbita
da função renal com aumento das escórias nitrogenadas
(ureia e creatinina) e oligúria. Associado a isso, apresen-
tou febre e rush cutâneo. O hemograma mostrou anemia
normocrômica e normocítica,  leucocitose com desvio à
esquerda e eosinofilia. 

Qual das hipóteses diagnósticas esse quadro sugere?

(A) Insuficiência renal aguda vascular.

(B) Insuficiência renal aguda por nefrite intersticial aguda.

(C) Glomerulonefrite aguda.

(D) Necrose tubular aguda.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o indivíduo é
considerado diabético quando apresenta:

(A) glicemia de jejum ≥ 100 mg/dl.

(B) glicemia plasmática casual ≥ 140 mg/dl.

(C) presença de sintomas clássicos de diabetes.

(D) glicemia ≥ 200 mg/dl duas horas após 75 g de glicose.
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um paciente de 38 anos chega ao pronto-socorro com qua-
dro de cefaleia súbita de forte intensidade associado a re-
baixamento do nível de consciência. Ao exame, apresenta-
va escala de Glasgow 6. Realizado TC de crânio, como se
segue. 

Qual é o diagnóstico desse caso clínico?

(A) Hemorragia subaracnóidea.

(B) Hemorragia intraventricular.

(C) Hemorragia intraparenquimatosa.

(D) Acidente vascular isquêmico.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Adolescente de 16 anos, após jogo de futebol, apresenta
quadro de hemartrose no joelho direito. A mãe relata que
o  rapaz  apresenta  sangramento  gengival  frequente  e
que o sangue demora a coagular. Os exames mostram
TTPa alargado, TP normal e deficiência de fator IX. 

Qual é o diagnóstico clínico deste caso?

(A) Doença de von Willebrand.

(B) Hemofilia A.

(C) Hemofilia B.

(D) Trombofilia.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 62 anos, com antecedente de AVE há um
ano, chega ao pronto-socorro com quadro de alteração
do nível de consciência e desvio da rima labial, de início
há duas horas. Ao exame, mostrava plaquetas = 120.000
e RNI = 1,8. Diante deste quadro, foi instituído tratamento
clínico e contraindicada a trombólise. 

Em decorrência de qual dos fatores a seguir, foi feita essa
contraindicação?

(A) Contagem de plaquetas.

(B) Idade.

(C) Antecedente de AVE há um ano.

(D) RNI.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Brasil vem vivenciando um crescimento cada vez maior
do número de casos de sífilis, o que tem aumentado a ne-
cessidade de estratégias que permitam o diagnóstico pre-
coce. Assim, é considerado um caso de sífilis:

(A) presença de lesão ulcerada, mesmo com os testes
treponêmico e não treponêmico negativos.

(B) presença de teste treponêmico positivo, na ausência
de sintomatologia. 

(C) gestante com teste não treponêmico positivo, mesmo
sem evidência clínica. 

(D) gestante com sintomatologia clínica compatível e tes-
te não treponêmico negativo.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para um paciente com quadro de pancreatite aguda gra-
ve, qual deverá ser a via de nutrição preferencial?

(A) Oral.

(B) Gástrica.

(C) Enteral.

(D) Parenteral.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente com mais de 45 anos, obesa, admitida na UTI
com quadro de úlcera péptica com sangramento digestivo
há menos de 24 horas. Levando-se em conta a profilaxia
da trombose venosa profunda,  nesse caso,

(A) é dispensável a profilaxia.

(B) deve ser iniciada a adoção exclusiva de medidas me-
cânicas. 

(C) deve ser iniciado o uso de heparina não fracionada
em doses baixas.

(D) está indicado o uso de aspirina. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual das orientações, a seguir, faz parte das novas diretri-
zes de ressuscitação cardiopulmonar de 2015? 

(A) Associação de 20 U de vasopressina a 1 mg de epi-
nefrina a cada três minutos.

(B) Manutenção  da  temperatura  corpórea  entre  32  a
34 ºC, por 12 a 24 horas, após a PCR.

(C) Início do resfriamento ainda no ambiente pré-hospita-
lar, após a RCP.

(D) Consideração do início ou da continuação da lidocaí-
na  imediatamente  após  a  RCP, causada  por  uma
PCR em decorrência da FV/TVSP.
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo as novas diretrizes, um paciente com quadro de
pneumonia com relação PaO2/FiO2<280, rebaixamento do
nível de consciência e PAS<60 mmHg, antes da ressusci-
tação volêmica, é classificado como:

(A) sepse.

(B) choque séptico.

(C) SRIS.

(D) sepse grave.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente  de  52  anos,  admitido  no  pronto-socorro  com
quadro  de  hemorragia  intraparenquimatosa,  apresenta
quadro de vômito em jato e edema de papila óptica. Ao
exame, apresentava PA = 185/105 mmHg.

Qual é a conduta adequada diante desse quadro clínico? 

(A) Iniciar redução agressiva da PA por infusão contínua
de anti-hipertensivo  intravenoso  com monitorização
da PA a cada cinco minutos.

(B) Considerar monitorização da PIC. Iniciar redução da
PA por infusão contínua ou intermitente de anti-hiper-
tensivo intravenoso com monitorização da PA a cada
cinco minutos. Manter PPC > 60-80 mmHg.

(C) Iniciar redução moderada da PA por infusão contínua
ou intermitente de anti-hipertensivo intravenoso com
monitorização  da  PA a  cada  15  minutos  (PA-alvo:
160/90 mmHg ou PAM-alvo: 110 mmHg).

(D) Iniciar redução moderada da PA por infusão intermi-
tente de anti-hipertensivo,  via oral,  com monitoriza-
ção da PA a cada 30 minutos (PA-alvo: 130/60 mmHg
ou PAM-alvo: 90 mmHg). 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um paciente  de  56  anos  chega  ao  pronto-socorro  em
franca insuficiência respiratória. No prontuário dele cons-
tava ser portador de câncer de pulmão avançado, sem
condições de tratamento cirúrgico.

Neste caso, qual das condutas deve ser tomada?

(A) Oferecer conforto, mas não intubar, pois não há indi-
cação de tubo orotraqueal e ventilação mecânica. 

(B) Sedar e intubar,  mantendo parâmetros mínimos de
ventilação mecânica.

(C) Liberar o paciente, pois não há indicação de admis-
são hospitalar por tratar-se de paciente em estágio fi-
nal da doença.

(D) Deixar a decisão para a família e o paciente, em rela-
ção à conduta a ser adotada.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere uma situação em que se confirma o diagnóstico
de morte encefálica e não há contraindicação, conhecida
previamente, para doação. Segundo a OMS, quanto à do-
ação de órgãos e tecidos, qual é a nomenclatura própria
do doador, nesse caso? 

(A) Possível doador.

(B) Potencial doador.

(C) Elegível para doação.

(D) Doador efetivo.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes críticos, o uso dos scores tipo SOFA (Se-
quential Organ Failure Assessment) e APACHE II (Acute
Physiology and Chronic Health Evaluation)  permite fazer
uma  previsão  prognóstica  e  das  disfunções  orgânicas
apresentadas pelos pacientes. Esses escores utilizam al-
terações clínicas e laboratoriais em órgãos específicos. A
análise dos escores permite acompanhar a qualidade do
atendimento na unidade de terapia intensiva. Por isso, é
importante o intensivista considerar que o 

(A) APACHE II utiliza 12 varáveis e normalmente é usa-
do à admissão do paciente na UTI.

(B) APACHE é utilizado para comparar  dois pacientes,
quanto à evolução de disfunções orgânicas, na UTI. 

(C) SOFA é calculado com base no número de interven-
ções médicas utilizadas durante a terapêutica diária,
na UTI.

(D) SOFA reflete  as  disfunções  orgânicas  diárias,  en-
quanto o APACHE reflete as alterações fisiológicas
diárias de cada paciente. 
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▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a figura a seguir.

Essa figura demonstra a medida da pressão venosa cen-
tral. Em pacientes sob ventilação mecânica e em uso de
drogas vasoativas, ela deve ser avaliada

(A) na fase inicial inspiratória.

(B) na fase inicial expiratória.

(C) na fase final da fase expiratória.

(D) na  fase  final da fase inspiratória.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a figura a seguir.

Essa figura representa a curva de dissociação da hemo-
globina. Que fatores desviam essa curva para a esquer-
da?

(A) Alcalose metabólica e hipertermia. 

(B) Alcalose metabólica e aumento do 2,3 DPG. 

(C) Acidose metabólica e exercício físico. 

(D) Hipotermia e alcalose metabólica. 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto ao uso de soluções para expansão e reposição
volêmica no paciente com hipovolemia, deve-se conside-
rar o seguinte:

(A) as soluções cristaloides atravessam facilmente a bar-
reira endotelial,  tendendo a se acumular  em maior
quantidade no interstício e cerca de 30-45% do volu-
me infundido permanece no espaço intravascular. 

(B) a solução fisiológica hipertônica a 7,5% tem a capaci-
dade de, em pequenos volumes, expandir o volume
intravascular, elevar a pressão arterial e o débito car-
díaco,  favorecendo  o  fluxo  de  água  do  interstício
para o intravascular. 

(C) as soluções de albumina podem expandir a volemia
em até 20 vezes mais do que as soluções coloidais
sintéticas, com rápida melhora na perfusão periférica.

(D) as soluções de amido sintético, tipo hidroxietilamido,
são modificadas por intermédio da amilopectina e po-
dem produzir expansão volêmica rápida, sem efeitos
em órgãos nobres, sendo uma boa escolha em paci-
entes sépticos. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A abordagem inicial  dos pacientes com sepse visa, nas
primeiras três horas, à

(A) coleta de lactato, proteína C reativa e ao uso de dro-
ga vasopresssora. 

(B) coleta de lactato, infusão de volume e ao uso de anti-
bioticoterapia. 

(C) coleta de proteína C reativa, infusão de volume e à
coleta de culturas. 

(D) coleta de gasimetria arterial, infusão de droga vasoa-
tiva e à antibioticoterapia.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise os dados da gasimetria arterial a seguir.

pH 7.15,  
pO2 121, pCO2 32, HCO3 13,
BE -12, 
SaO2 87%. 

Essa gasimetria é de um paciente idoso, com quadro de
pneumonia aguda descompensada, que apresenta dificul-
dade respiratória e está em uso de oxigênio por cateter.
Qual é o diagnóstico?

(A) Acidose metabólica. 

(B) Acidose mista. 

(C) Acidose respiratória aguda. 

(D) Acidose respiratória crônica. 
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▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os marcadores cardíacos com maior especificidade que
mais  rapidamente  se  elevam em um quadro  de  infarto
agudo do miocárdio são:

(A) CKMB e CPK.

(B) troponina e CKMB.

(C) mioglobina e CPK.

(D) mioglobina e DHL. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Das drogas a seguir, quais apresentam potencial para me-
lhoria da função contrátil cardíaca?

(A) Levosimedam e anrinone.

(B) Isoproterenol e dobutamina.

(C) Noradrenalina e metaraminol. 

(D) Noradrenalina e digital. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os gráficos a seguir representam a ventilação mecânica
em paciente em pós-operatório de cirurgia abdominal.

Em qual modo ventilatório esse paciente está sendo venti-
lado?

(A) Pressão de suporte.

(B) Controlado a volume.

(C) Assistido-controlado.  

(D) Respiração espontânea. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No paciente crítico, constitui um fator de alto risco ao de-
senvolvimento de tromboembolismo venoso a presença de:

(A) insuficiência cardíaca, neoplasia avançada e isque-
mia coronariana. 

(B) neoplasia avançada, isquemia coronariana e tabagis-
mo.

(C) pós-operatório de cirurgia de fratura de joelho, neo-
plasia avançada e hospitalização por mais de cinco
dias. 

(D) insuficiência cardíaca, pós-operatório de cirurgia ab-
dominal de grande porte e tromboflebite superficial. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As alterações pulmonares no paciente crítico foram modifi-
cadas nos últimos anos, criando-se uma nova classifica-
ção, na qual SARA (síndrome da insuficiência respiratória
aguda) recebeu uma nova definição. Uma das principais
modificações foi:

(A) o termo lesão pulmonar aguda foi abolido. A nova de-
finição  possui  três  categorias  de  gravidade mutua-
mente exclusivas: leve, moderada e grave.

(B) a relação entre PaO2/FIO2 ≤ 200 com PEEP ≥5 cm
H2O é um indicativo de SARA grave, com indicação
imediata de intubação e ventilação mecânica.

(C) as alterações clínicas e radiográficas devem ser de-
tectadas até dois dias depois da ocorrência de um fa-
tor de risco conhecido para um paciente ser diagnos-
ticado com SARA.

(D) a  monitorização  da  pressão  de  oclusão  da  artéria
pulmonar é necessária para descartar edema de ori-
gem cardiogênica. 
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 62 anos foi internado na UTI com quadro de
dor precordial com irradiação para membro superior, com
início há trinta minutos.  O eletrocardiograma não apre-
senta elevação de segmento ST e a troponina encontra-
se positiva com valor de 25% superior ao normal. O paci-
ente encontra-se estável hemodinamicamente, apesar de
ser portador de diabetes mellitus, ser tabagista crônico e
não fazer tratamento adequado. 

A melhor conduta, nesse momento, é:

(A) encaminhar  para  estudo  hemodinâmico  dentro  das
primeiras seis horas, visando à preservação da mus-
culatura miocárdica, pois se trata de infarto agudo. 

(B) fazer  trombólise  com alteplase de imediato,  pois  o
quadro é de infarto agudo e a hemodinâmica retarda-
ria a terapia. 

(C) fazer tratamento clínico, pois se trata de infarto sem
supra de segmento ST e o paciente é de baixo risco. 

(D) encaminhar à hemodinâmica para angioplastia den-
tro da primeira hora de início dos sintomas. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um senhor de 67 anos é internado na terapia intensiva com
quadro de arritmia cardíaca. Seu histórico médico mostra
uma miocardiopatia  e  implante  de marca-passo cardíaco
prévio. No exame admissional, foram solicitados radiografia
de tórax e eletrocardiograma, mostrados a seguir.

Os achados da radiografia, quando associados aos acha-
dos do eletrocardiograma, mostram um possível caso de:

(A) perda de comando do marca-passo.

(B) arritmia cardíaca.

(C) bloqueio atrioventricular.

(D) retorno ao ritmo cardíaco normal.

medicina_intensiva_UFG



UFG/CS                                                                                        PROCESSO SELETIVO                                                                          COREME/2018

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um paciente de 65 anos é admitido na unidade de terapia
intensiva proveniente do centro cirúrgico, após ser sub-
metido à troca de valva aórtica por prótese metálica. Exa-
mes colhidos na chegada da unidade mostraram um he-
matócrito de 31%, Hb de 10,3 g/dl e contagem de plaque-
tas de 180.000 mm³ e coagulograma normal. Na primeira
hora na unidade, apresentou débito pelo dreno mediasti-
nal de 200 ml, sendo realizada expansão volêmica com
solução cristaloide. Na segunda e terceira hora, o débito
se manteve em 300 ml/hora e o coagulograma e a conta-
gem de plaquetas estavam normais. Foi solicitado trans-
fusão de hemácias (3U), plasma fresco (2U) e crioprecipi-
tado (10U). Após infusão desses componentes, o pacien-
te manteve débito de 300 ml na próxima hora.

Nesse momento, a melhor conduta é:

(A) infundir concentrado de hemácias e realizar explora-
ção cirúrgica da cavidade mediastinal.

(B) infundir complexo protrombínico e crioprecipitado.

(C) repor concentrado de hemácias, fibrinogênio e ácido
tranexânico.

(D) infundir complexo protrombínico e vitamina K. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 65 anos, do sexo feminino, está internada
na unidade de terapia intensiva e encontra-se sedada
com  midazolan  e  fentanil,  em  ventilação  mecânica,
evoluindo com insuficiência renal aguda com necessi-
dade de diálise. Seu histórico de saúde prévio mostra
uma  insuficiência  cardíaca  avançada  diagnosticada
como miocardiopatia e sua fração de ejeção ventricular
era de 21%. A paciente também é portadora de diabe-
tes mellitus, hipertensão arterial e de arteriopatia ate-
rosclerótica periférica, já tendo sido submetida à ampu-
tação de perna direita e enxerto vascular no membro
inferior  esquerdo.  Após  esses  procedimentos  cirúrgi-
cos, a paciente manteve-se sempre acamada com as-
sistência contínua em home care e uso de medicamen-
tos para controle das patologias que apresenta. No mo-
mento, a paciente está e uso de noradrenalina venosa
na dose de 0,8 ug/kg/min, dobutamina 12 ug/kg/min e
seus sinais vitais são: pressão arterial média em artéria
radial D de 55 mmHg, FR de 18 em modo assistido con-
trolado. Apresenta-se com acidose importante, hiperpo-
tassemia de 6.1 mg/dl. A proposta da nefrologia é fazer
ciclo de seis horas de hemodiálise com ultrafiltrado de
1500 ml.

Após discussão com as equipes médicas envolvidas, con-
siderada por todos como a mais adequada ao caso, op-
tou-se pela seguinte abordagem:

(A) suspensão da hemodiálise e instituição de cuidados
paliativos. 

(B) suspensão da hemodiálise e instalação de bomba de
diurético contínuo venoso.

(C) suspensão da hemodiálise e instituição de infusão de
glicose com insulina para correção de hiperpotasse-
mia antes da hemodiálise.

(D) manutenção da hemodiálise e instituição de cuidados
paliativos após resolução do caso, com acompanha-
mento de hemodiálise ambulatorial. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As infecções associadas à assistência a saúde são graves
no ambiente de terapia intensiva, sendo mais frequentes a
pneumonia associada à ventilação e a infecção associada
a catéteres venosos. Os germes mais frequentes para es-
ses dois tipos de infecção são, respectivamente,

(A) Pseudomonas e Klebsiella.

(B) Acinetobacter e Klebsiella. 

(C) S. aureus e Acinetobacter. 

(D) Pseudomonas e S. aureus. 
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▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vasopressina, tendo em vista o seu uso,

(A) é recomendada como substituta da noradrenalina ou
dopamina, nos casos de choque séptico. 

(B) provoca vasoconstrição pela interação com recepto-
res V1 presentes na musculatura lisa vascular, e efei-
to diurético pela ativação de receptores V2 nos duc-
tos coletores renais. 

(C) promove  vasodilatação  coronariana,  cerebral  e  na
circulação pulmonar, em baixas concentrações plas-
máticas. 

(D) atua sobre os receptores V3, diminuindo a liberação
de ACTH e, portanto, diminuindo a secreção de corti-
sol. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A neutrofilia presente no princípio da resposta inflamatória
ao trauma operatório é decorrente da mobilização de

(A) células agrupadas junto aos vasos sanguíneos. 

(B) células da medula óssea. 

(C) células dos tecidos.

(D) células do baço. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O volume em mililitros produzido em um dia e a composi-
ção bioquímica de sódio, potássio e cloro, expressos em
mEq/L, que melhor caracterizam o suco gástrico, são, res-
pectivamente:

(A) 1500, 140, 40, 10. 

(B) 2500, 70, 10, 100. 

(C) 3500, 100, 70, 300. 

(D) 5000, 140, 5, 200.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A síndrome da desmielinização osmótica do sistema ner-
voso central é causada pela perda de íons da célula ner-
vosa como complicação de estados severos de:

(A) hipocalemia. 

(B) hipocalcemia. 

(C) hiponatremia. 

(D) hipomagnesemia. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O aprisionamento de gás em espaços e recessos peritoni-
ais  durante  a  videolaparoscopia  resulta  em dor  referida
comumente no

(A) tórax. 

(B) epigástrio. 

(C) ombro direito. 

(D) dorso. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A radiografia do tórax a seguir ilustra um paciente que foi
submetido à punção e a posicionamento de cateter veno-
so central. 

Os achados no exame físico compatíveis com a ilustração
são:

(A) expansibilidade normal,  macicez à percussão à es-
querda, murmúrios vesiculares diminuídos à direita. 

(B) expansibilidade diminuída, macicez à percussão à di-
reita, murmúrios vesiculares diminuídos à direita. 

(C) expansibilidade normal,  macicez à percussão à es-
querda,  murmúrios  vesiculares  aumentados  à  es-
querda. 

(D) expansibilidade diminuída, macicez à percussão à di-
reita, murmúrios vesiculares aumentados à direita.
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tipo de ressecção com intenção curativa mais apropria-
do a paciente em bom estado geral, portador de adeno-
carcinoma da junção esofágica tipo Siewert II e sem evi-
dências de doença metastática, é:

(A) esofagectomia subtotal, com gastrectomia distal. 

(B) esofagectomia total, com gastrectomia proximal am-
pliada. 

(C) esofagectomia distal, com gastrectomia total. 

(D) esofagectomia total, com gastrectomia total. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação aos princípios de tratamento do adenocarcino-
ma gástrico,

(A) a classificação do parâmetro N requer que, no míni-
mo, quinze linfonodos estejam presentes na peça ci-
rúrgica. 

(B) os linfonodos metastáticos são, macroscopicamente,
de tamanho aumentado e endurecidos. 

(C) a difusão da doença nas cadeias linfonodais ocorre
em padrão sequencial. 

(D) a linfadenectomia D2 no adenocarcinoma do terço in-
ferior do estômago deve incluir linfonodos para-aórti-
cos, mesentéricos e retroperitoniais. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O resultado esperado da utilização de pressão negativa
no tratamento de catástrofes abdominais é:

(A) orientação da fístula entero-atmosférica. 

(B) melhora imunológica pelo incremento na função de
linfócitos T, mediada por fatores intercelulares. 

(C) evacuação dos recessos da cavidade peritoneal. 

(D) promoção da cicatrização da ferida pelo incremento no
fluxo sanguíneo, mediado por fatores angiogênicos. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento  cirúrgico  do  megaesôfago,  qual  procedi-
mento não deverá apresentar refluxo ácido/alcalino para o
esôfago?

(A) Cardiomiotomia à Heller. 

(B) Esofagectomia com esofagogastroplastia. 

(C) Cirurgia de Serra-Dória. 

(D) Cirurgia de Thal. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As catecolaminas, em resposta hormonal ao trauma, 

(A) reduzem a gliconeogênese e a glicogenólise, levando
à hipoglicemia. 

(B) inibem a liberação de aldosterona. 

(C) estimulam a liberação de citocinas inflamatórias.

(D) inibem a secreção de renina. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à nutrição em pacientes cirúrgicos,

(A) a  relação  caloria:nitrogênio  ofertada  deve  ser  de
150:1, para que as proteínas oferecidas não sejam
utilizadas como fonte calórica.

(B) a oferta de aminoácidos aromáticos deve ser aumen-
tada e diminuída a oferta de aminoácidos de cadeia
ramificada, nos pacientes com insuficiência hepática.

(C) a nutrição  parenteral  dá  menos  possibilidade  de
translocação bacteriana do que a nutrição enteral.

(D) os pacientes com insuficiência pulmonar devem ter a
carga de lipídios diminuída e aumentada a de carboi-
dratos. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A desconexão ázigo-portal associada à esplenectomia é
uma das opções cirúrgicas para profilaxia secundária de
sangramento de varizes esofageanas decorrentes de hi-
pertensão portal  por esquistossomose na forma hepato-
esplênica. Dentre as complicações pós-operatórias espe-
radas para este procedimento, qual tem menor chance de
ocorrer?

(A) Encefalopatia.

(B) Trombose de veia porta. 

(C) Recidiva hemorrágica. 

(D) Hérnia incisional. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 25 anos, vítima de acidente automobilístico,
dá entrada em unidade de emergência com dor abdomi-
nal difusa, distensão abdominal e descompressão brusca
dolorosa à palpação e diminuição da “pressão de pulso”.

Nesse caso, qual é a conduta a ser tomada para este pa-
ciente?

(A) Realizar uma tomografia computadorizada com triplo
contraste. 

(B) Realizar uma USG na beira do leito (FAST). 

(C) Indicar laparotomia exploradora. 

(D) Realizar um lavado peritoneal diagnóstico.
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▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As neoplasias de papila intraductal mucinosa (NPIM) 

(A) têm indicação de ressecção cirúrgica quando associ-
adas aos ductos secundários. 

(B) apresentam um prognóstico pior que os adenocarci-
nomas de cabeça de pâncreas.

(C) são  dificilmente  diagnosticadas por  não  apresentar
alterações pancreáticas identificáveis pelos métodos
de imagem. 

(D) apresentam possibilidade de o diagnóstico ser feito
mediante saída de mucina através da papila identifi-
cada durante a realização de duodenoscopia.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 50 anos, apresenta disfagia progressiva para
sólidos e, posteriormente, para líquidos, além de perda
de cerca de 5 kg em dois anos. Foi investigado com en-
doscopia  digestiva  alta  que  mostrou  esôfago  dilatado,
com dificuldade de passagem do aparelho pelo cárdia e
radiografia contrastada de esôfago, estômago e duodeno
com a seguinte imagem.

Nessas condições, qual conduta está indicada?

(A) Cirurgia de Serra-Dória.

(B) Esofagectomia com esofagogastroplastia. 

(C) Cardiomiotomia à Heller. 

(D) Inoculação de toxina botulínica no cárdia com posterior
dilatação endoscópica. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O choque representa uma situação com a qual o médico
emergencista às vezes se depara. Assim, pode ocorrer a
seguinte situação no 

(A) choque hipovolêmico – a resistência vascular sistê-
mica está aumentada e a capacitância venosa dimi-
nuída.

(B) choque hipovolêmico – a resistência vascular sistê-
mica está diminuída e a capacitância venosa aumen-
tada.

(C) choque neurogênico – a resistência vascular sistêmi-
ca está aumentada e a capacitância venosa também.

(D) choque neurogênico – não há alteração da resistên-
cia vascular sistêmica nem da capacitância venosa.
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