
ConCurso PúbliCo

016. Prova escrita

2.º TenenTe MédiCo PM esTagiário

(MediCina inTensiva)

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.

�	Confira	seu	nome	e	número	de	inscrição	impressos	na	capa	deste	caderno.

�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.

�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	azul	ou	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.

�	A	duração	da	prova	é	de	4	horas,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.

�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordeM do fisCal Para abrir esTe Caderno de quesTões.

16.12.2012
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ConheCimentos espeCífiCos

01. Em relação à taquicardia atrial multifocal, é correto afirmar:

(A) o tratamento deve buscar corrigir o distúrbio de base 
(p.ex. distúrbios eletrolíticos, hipóxia).

(B) apresenta boa resposta à cardioversão elétrica, sendo 
indicado iniciar com 100 Joules.

(C) é definida como uma taquicardia, com ondas P de mor-
fologias diferentes e de intervalos RR regulares.

(D) casos que tiveram pouca resposta aos medicamentos de 
primeira linha apresentam boa resposta à quinidina ou 
propafenona.

(E) recomenda-se iniciar a anticoagulação antes de reverter 
a arritmia, especialmente nos pacientes com idade acima 
de 65 anos.

02. Em relação aos opioides, assinale a alternativa correta.

(A) O tramadol tem ação analgésica muito mais intensa que 
a oxicodona.

(B) O fentanil pode ocasionar rigidez torácica e dificuldade 
ventilatória (síndrome do tórax rígido), especialmente, se 
infundido lentamente.

(C) A meperidina tem potência inferior à morfina e pode 
ocasionar convulsão induzida pelo metabólito norme-
peridina.

(D) Opioides devem ser evitados em ambiente de terapia 
intensiva, especialmente pelo fato de que são drogas 
com alto potencial de abuso.

(E) A metadona é especialmente útil nos pacientes com his-
tória de depressão, pois apresenta propriedades seroto-
ninérgicas.

03. Um paciente foi atendido na emergência, sendo diagnostica-
do um acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI) do tipo 
lacunar. Entretanto, o paciente relatou que já teve anafilaxia 
quando usou aspirina por um quadro febril. Dessa forma, no 
caso descrito, para a profilaxia secundária do AVCI, é reco-
mendado prescrever

(A) Clopidogrel.

(B) Ticagrelor.

(C) Varfarina sódica.

(D) Dabigatran.

(E) Rivaroxaban.

04. Um paciente jovem é internado na unidade de terapia in-
tensiva (UTI) devido a tentativa de suicídio por clomipra-
mina. O paciente ingeriu cerca de 45 comprimidos, duas 
horas antes da internação. Logo após a chegada na UTI, 
o paciente evolui com mal-estar e taquicardia com alarga-
mento do intervalo QRS. Nesse momento, a conduta inicial 
correta é prescrever

(A) amiodarona.

(B) gluconato e cálcio a 10%.

(C) sulfato de magnésio a 20%.

(D) bicarbonato de sódio a 8,4%.

(E) procainamida.

05. Em relação aos inotrópicos indicados na insuficiência car-
díaca grave, é correto afirmar:

(A) a dobutamina atua seletivamente nos receptores beta-1 
cardíacos, o que justifica seu maior potencial de aumen-
tar a contratilidade, comparada aos demais inotrópicos.

(B) a milrinona tem melhores propriedades quando compa-
rada com a anrinona, sobretudo, por causar menos hipo-
tensão, broncoespasmo e reações alérgicas.

(C) dopamina atua principalmente nos receptores alfa, o 
que ocasiona menor chance de arritmia quando compa-
rada com a noradrenalina.

(D) inotrópicos que agem estimulando os receptores beta-
-adrenérgicos não devem ser prescritos aos pacientes 
que usam carvedilol ou bisoprolol.

(E) o levosimendan atua no complexo actina-miosina au-
mentando a sensibilização ao cálcio intracelular.

06. Qual dos seguintes achados tem menor impacto no prog-
nóstico de curto prazo em pacientes com infarto agudo do 
miocárdio?

(A) Infarto anterior extenso.

(B) Hipotensão.

(C) Sexo masculino.

(D) Classe de Killip III e IV.

(E) Tabagismo.

07. Um paciente apresentou uma taquicardia de QRS estreito, 
com resposta ventricular de cerca de 180 bpm. Decidiu-se 
prescrever adenosina intravenosa. Assinale a alternativa 
com a circunstância em que a dose de adenosina necessita 
ser reduzida.

(A) Pós-operatório de cirurgia pulmonar.

(B) Paciente em uso de dipiridamol.

(C) Antecedente de insuficiência renal crônica.

(D) Antecedente de hepatopatia.

(E) História de anafilaxia com o medicamento.
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11. Paciente de 43 anos, hipertenso, apresenta quadro agudo  
de cefaleia e hemiparesia direita. Exame físico: escala de 
Glasgow: 14 (sonolento); pressão arterial: 230 x 160 mmHg, 
pulso: 83 bpm; hemiparesia direita. Tomografia de crânio 
sem contraste mostrada a seguir.

D E

A conduta correta imediata é

(A) pedir avaliação neurocirúrgica.

(B) proceder à intubação orotraqueal e prescrever droga 
neuroprotetora (p.ex. barbitúricos).

(C) prescrever fenitoína, dexametasona e anti-hipertensivo, 
todos parenterais.

(D) prescrever aspirina e trombolítico intravenoso.

(E) monitorizar a pressão arterial e iniciar nitroprussiato 
intravenoso.

12. Dentre os achados a seguir, constitui um que mais frequen-
temente se correlaciona com disfunção orgânica relacionada 
à sepse grave:

(A) proteína C reativa aumentada (acima do limite superior 
da normalidade).

(B) anemia (hemoglobina < 12 g/dL).

(C) leucocitose acima de 10 000/mm3.

(D) hipovolemia.

(E) creatinina sérica elevada.

08. Homem de 62 anos é internado na unidade de terapia in-
tensiva com o diagnóstico de infarto ântero-septal. Ao ser 
questionado sobre antecedentes, o paciente relatou que 
usou recentemente o sildenafil. Nessa situação, qual medi-
camento tem forte interação com o a droga citada, podendo 
causar grave hipotensão?

(A) Nitrato.

(B) Clopidogrel.

(C) Ativador do plasminogênio tecidual.

(D) Enoxaparina.

(E) Amiodarona.

09. Em relação à intubação orotraqueal, é correto afirmar:

(A) midazolam é o sedativo de escolha, sobretudo, por 
causar menos hipotensão quando é comparado com 
outras drogas hipnóticas.

(B) pré-medicação com lidocaína antes do procedimento é 
indicado no paciente com quadro de hipertensão intra-
craniana, se não houver contraindicação.

(C) propofol tem grande utilidade quando é necessário a 
analgesia e sedação antes do procedimento.

(D) etomidato é a droga de escolha no paciente gravemente 
hipertenso.

(E) quetamina pode piorar a insuficiência adrenal, especial-
mente, se o paciente estiver séptico.

10. Homem de 27 anos apresenta mal-estar, tontura, sudorese 
e confusão, iniciados há 12 horas. Há 3 horas apresentou  
3 crises epilépticas. Exame físico: confuso e agressivo; tem-
peratura: 39,7 oC, PA: 80 x 40 mmHg, pulso: 123 bpm, fre-
quência respiratória: 32 ipm, extremidades frias e cianóticas.
Em relação ao caso descrito, é correto afirmar:

(A) vasopressores são indicados imediatamente e podem 
melhorar o nível de consciência do paciente.

(B) proteína C ativada recombinante intravenosa é reco-
mendada, pois reduz a mortalidade nesta circunstância.

(C) a ausência de melhora da pressão arterial com reposição 
volêmica agressiva caracteriza o choque séptico.

(D) o quadro clínico é inespecífico, pode ocorrer com qual-
quer dos tipos de choque (cardiogênico, séptico ou hi-
povolêmico).

(E) a punção do líquor é de grande importância diagnóstica 
e deve ser realizada imediatamente, antes de quaisquer 
outros exames.
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16. Dentre as alternativas a seguir, qual delas tem 3 achados 
que sugerem acometimento de tronco cerebral no acidente 
vascular cerebral isquêmico?

(A) Cefaleia intensa, convulsões e rigidez de nuca.

(B) Estado de mal epiléptico, hipotensão e hiperglicemia.

(C) Hidrocefalia, hipertensão e hemiplegia.

(D) Coma, alterações de pares cranianos e nistagmo vertical.

(E) Hipertermia central, convulsões e regressão espontânea 
do déficit neurológico.

17. Paciente apresenta um quadro febril agudo, cuja etiologia é 
uma pielonefrite aguda. Logo após a internação na UTI, ele 
evolui com inquietação, extremidades frias e pressão arterial 
sistólica de 80 mmHg.

Dentre os achados a seguir, assinale a alternativa com o que 
se associa com redução da mortalidade nessa situação.

(A) Usar dopamina em vez de noradrenalina precocemente.

(B) Normalização do excesso de bases e do lactato com a 
reposição volêmica.

(C) Redução do clearance de lactato em mais de 10% nas 
primeiras 72 horas.

(D) Prescrever proteína C ativada recombinante nas primeiras 
48 horas se o APACHE II do paciente for maior que 25.

(E) Uso de hidrocortisona.

18. Dentre as situações a seguir, assinale qual delas constitui 
uma contraindicação à trombólise química endovenosa do 
acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI).

(A) Tomografia de crânio normal.

(B) Pressão arterial de 110 x 70 mmHg.

(C) Infarto do miocárdio há 5 anos.

(D) Tempo de protrombina alterado com RNI acima de 2,0.

(E) Tempo de evolução do AVCI de mais de 2 horas.

19. No paciente que se apresenta febril e que fez uma sessão de 
quimioterapia há 10 dias, quando é recomendado associar 
vancomicina ao esquema antimicrobiano?

(A) Quando a contagem de neutrófilos for menor que 
250/mm3.

(B) No paciente que já teve neutropenia muito grave no 
passado.

(C) Paciente que se apresenta com hipotensão.

(D) Quando a temperatura inicial é maior que 38,5 oC.

(E) Em pacientes com idade > 65 anos.

13. Mulher de 53 anos apresentou tosse, febre e expectoração 
iniciados há 10 dias. Procurou um hospital, sendo prescrito 
levofloxacino oral (750 mg, por 5 dias). Entretanto, houve 
melhora apenas parcial e há 1 dia a febre retornou. Exame fí-
sico: estado geral ruim; pressão arterial: 90 x 30 mmHg, pul-
so: 117 bpm, temperatura: 39,5 ºC, frequência respiratória: 
28 ipm e saturação arterial de oxigênio: 88%. Radiografia de 
tórax demonstrada a seguir.

Nesse momento, além da prescrição de soro fisiológico 
(20 mL/kg de peso), a conduta inicial correta é:

(A) intubação orotraqueal, prescrever noradrenalina e 
imipenem.

(B) ventilação não invasiva, dopamina e piperacilina-
-tazobactam.

(C) antibioticoterapia com claritromicina e piperacilina-
-tazobactam e máscara de oxigênio.

(D) antibioticoterapia com cefepime e noradrenalina.

(E) vasopressor (dopamina ou noradrenalina), azitromicina 
intravenosa e máscara de Venturi.

14. O recrutamento alveolar tem como característica

(A) o aumento da relação I:E, de modo que o pulmão fica 
por um maior período em pressão mais alta.

(B) a proteção da membrana alvéolo-capilar devido ao 
aumento da produção de surfactante.

(C) o aumento das pressões inspiratórias e expiratórias para 
manter os alvéolos abertos.

(D) a hiperdistensão de unidades alveolares no intuito de 
mantê-las pérvias, reduzindo o dano alvéolo-capilar.

(E) a elevação da pressão do sistema na tentativa de “abrir” 
unidades alveolares colapsadas e, consequentemente, 
tornar as complacências regionais mais próximas.

15. Na intubação orotraqueal de sequência rápida no paciente 
com crise aguda grave de asma, admitindo-se que haja con-
traindicações, as drogas de escolha são:

(A) lidocaína, quetamina e succinilcolina.

(B) fentanil, midazolan e rocurônio.

(C) midazolam e fentanil.

(D) etomidato e succinilcolina.

(E) fentanil, etomidato e pancurônio.
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24. Paciente de 62 anos está internado na unidade de terapia 
intensiva devido à grave descompensação da insuficiência 
cardíaca. Apesar da melhora inicial, ele apresenta um mal-
-estar geral e desconforto torácico. Um eletrocardiograma é 
solicitado e mostrou um novo bloqueio atrioventricular de 
segundo grau, do tipo Mobitz II.

Em relação à arritmia, é correto afirmar:

(A) a arritmia é de baixo risco, sendo importante tranquilizar 
o paciente.

(B) deve-se colher enzimas cardíacas e avaliar a possibili-
dade da arritmia ser de origem isquêmica.

(C) o ecocardiograma está indicado e pode sugerir uma 
complicação mecânica da insuficiência cardíaca.

(D) está mais associada a distúrbios eletrolíticos ou tóxico-
-metabólicos.

(E) indica a necessidade de droga vasopressora e inotrópica.

25. Um paciente é internado em uma unidade de terapia inten-
siva devido a quadro grave de intoxicação alcoólica. A fa-
mília relatou que o paciente ingeriu uma grande quantidade 
de cachaça nas últimas 12 a 24 horas.

O dado do exame físico que poderá sugerir que o paciente 
também ingeriu metanol é

(A) pupilas mióticas.

(B) presença de locais de punção venosa nos braços.

(C) hiperreflexia.

(D) lesão de retina ao fundo de olho.

(E) rigidez de nuca.

26. As variáveis mais importantes para o cálculo do ânion gap 
são:

(A) potássio, magnésio e cálcio.

(B) potássio, cloro, bicarbonato e fosfato.

(C) sódio, potássio e bicarbonato.

(D) sódio, potássio, magnésio, cálcio e soma de ânions.

(E) sódio, cloro e bicarbonato.

27. Um paciente está internado na unidade de terapia intensiva 
devido a infecção de partes moles. A gasometria de entrada 
mostra uma alcalose respiratória.

Em relação ao quadro descrito, é correto afirmar:

(A) a diálise provavelmente será necessária.

(B) está associado à oligúria e aumento de creatinina.

(C) ocorre devido a estimulação do centro respiratório.

(D) sugere que há participação de germes anaeróbios.

(E) correlaciona-se com a maior gravidade do quadro in-
feccioso.

20. As principais características laboratoriais encontradas nos 
pacientes com síndrome de lise tumoral são:

(A) hiperfosfatemia, hiperuricemia, hipercalemia e hipo-
calcemia.

(B) hipofosfatemia, hipercalcemia, injúria renal aguda e 
hipercalemia.

(C) hipercalcemia, hiperfosfatemia, injúria renal aguda e 
acidose.

(D) hipercalemia, hiperfosfatemia, confusão mental e hipo-
magnesemia.

(E) hipermagnesemia, hipercalemia, hipercalcemia e oligúria.

21. Dentre as opções a seguir, assinale a que contém o melhor 
tratamento para vômitos associados à quimioterapia.

(A) Anti-histamínicos.

(B) Antagonistas do receptor da serotonina (5-HT3).

(C) Corticosteroides.

(D) Antagonistas do peptídeo indutor de êmese.

(E) Antagonistas da dopamina.

22. Paciente está internado na unidade de terapia intensiva de-
vido 10.o dia de pós-operatório de hemicolectomia por ne-
oplasia de cólon e trombose venosa profunda. O paciente 
apresentou duas crises epilépticas, do tipo tônico-clônicas 
generalizadas.

Constitui um achado que aumenta o risco do quadro convul-
sivo ser de etiologia neurológica primária e não metabólica:

(A) reflexo nauseoso exacerbado.

(B) presença de nistagmo horizonto-rotatório.

(C) reflexo vestíbulo-ocular positivo.

(D) uso de anticoagulante em dose plena.

(E) uso de grandes quantidades de soro glicosado.

23. Constitui um achado que mais frequentemente se associa 
à cetoacidose diabética do que no estado hiperglicêmico 
hiperosmolar:

(A) glicemia acima de 400 mg/dL.

(B) história de doença cerebrovascular.

(C) descontinuação de tratamento com insulina.

(D) desidratação intensa.

(E) osmolalidade sérica muito elevada.
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32. Homem de 58 anos procurou assistência médica devido 
a dor em hemitórax esquerdo há 10 dias. Ausculta pul-
monar: normal; turgência jugular 3+/4+. Radiografia de 
tórax a seguir.

Nesse momento, é correto afirmar:
(A) deve-se prescrever dipirona e encaminhar o paciente 

para consulta cardiológica.
(B) deve-se internar o paciente na unidade de terapia inten-

siva e solicitar uma cineangiocoronariografia.
(C) o aumento de troponinas nesse paciente indica uma 

síndrome coronariana aguda primária.
(D) hipotensão é um achado de gravidade, sendo indicado 

ecocardiograma imediato.
(E) antagonista da angiotensina II e espironolactona é o 

tratamento inicial de escolha.

33. Homem de 37 anos é internado devido dor intensa em 
todo o braço esquerdo iniciada há 30 minutos. Encontra-se 
bastante ansioso e agitado pedindo ajuda. Pressão arterial 
(MSD): 230 x 170 mmHg. Uma tomografia com contraste 
foi realizada e ilustrada a seguir.

Em relação à dor no braço, é correto afirmar:
(A) deve ser causada por obstrução vascular aguda.
(B) indica invasão de ápice pulmonar (síndrome de Pancoast).
(C) deve ser causada por metástases ósseas.
(D) indica isquemia miocárdica por infarto agudo do mio-

cárdio.
(E) correlaciona-se com mononeuropatia sensitiva aguda.

28. Mulher de 39 anos, infectada pelo HIV há cerca de 5 anos, 
sem tratamento antirretroviral e com a última contagem de 
CD4 de 379 células/ µL (realizada há 30 dias). Ela apresen-
tou quadro respiratório agudo, de 3 dias de evolução, neces-
sitando de suporte ventilatório. Com os dados descritos, é 
possível e correto afirmar acerca do quadro descrito:
(A) deve ser causado pelo P. jiroveci.
(B) pode ser causado por patologias não infecciosas.
(C) indica que a tuberculose pulmonar é o mais provável.
(D) sugere que a pneumonia é causada por germes Gram-

-negativos.
(E) a necessidade de ventilação invasiva se associa à legio-

nelose.

29. Mulher 33 anos, em tratamento com azatioprina (200 mg/dia) 
e prednisona (60 mg/dia) para lúpus eritematoso sistêmico, 
é internada devido a quadro febril. EF: peso: 63 kg, tempe-
ratura: 38,9 ºC; sinal de Giordano positivo à esquerda; urina 
tipo 1: > 100 leucócitos/ campo.

A prescrição antimicrobiana, nesse momento, é de:
(A) Trimetroprim-sulfametoxazol.
(B) Amicacina.
(C) Vancomicina.
(D) Piperacilina-tazobactam.
(E) Nitrofurantoína.

30. Em relação ao diagnóstico diferencial da insuficiência respi-
ratória, assinale a alternativa correta.
(A) A presença de galope com B3, ictus globoso, bulhas 

hiperfonéticas e distensão venosa jugular sugerem o 
diagnóstico de derrame pericárdico.

(B) O diagnóstico diferencial de pacien tes com insu fi ciên cia 
res pi ra tó ria agu da é bas tan te restrito e aponta para causas 
pul mo na res ou car día cas.

(C) A apresentação clínica da embolia pulmonar é extrema-
mente variável e sintomas como taquicardia, dispneia e 
dor torácica podem sugerir o diagnóstico.

(D) Os achados de sibilância, roncos e uso de musculatura 
acessória são raros na crise aguda de asma e quando 
presentes confirmam o diagnóstico.

(E) Tosse crônica produtiva, dispneia aos esforços e expo-
sição a cigarro sugerem crise aguda de asma.

31. Homem de 56 anos, portador de cirrose alcoólica Child-
-Pugh C, é internado devido à hemorragia digestiva alta. 
Exame físico: estável hemodinamicamente. Escala de 
Glasgow: 15; ascite moderada.

Em relação ao quadro clínico descrito, é correto afirmar:
(A) terlipressina e albumina são indicados e podem reduzir 

a chance de peritonite bacteriana espontânea (PBE).
(B) endoscopia digestiva alta é indicada, embora, em mais 

de 90% dos casos, a etiologia seja gastrite hemorrágica.
(C) sódio urinário menor que 10 mEq/L confirma o diag-

nóstico de síndrome hepatorrenal.
(D) paracentese é indicada e, se não houver PBE, deve-se 

prescrever norfloxacino profilático.
(E) não existe a necessidade de realizar a paracentese, em-

bora, ela deva ser indicada se o paciente evoluir com 
encefalopatia hepática.



7 PMES1202/016-2ºTenMédPMEst-MedIntensiva

37. Homem de 62 anos, com história de insuficiência cardíaca 
grave, é internado devido um quadro dispneico. Pressão 
arterial: 140 x 115 mmHg, pulso: 122 bpm; ausculta pul-
monar: crepitações até ápices bilateralmente. Radiografia 
de tórax é realizada e mostrada a seguir.

Em relação ao quadro clínico, é correto afirmar:

(A) ventilação não invasiva é recomendada e pode reduzir a 
necessidade de intubação orotraqueal.

(B) furosemida intravenosa deve ser prescrita imediatamente 
e atua de forma rápida, reduzindo a pós-carga.

(C) levosimendan é a droga de escolha e pode reduzir a 
chance de evolução para choque cardiogênico.

(D) intubação orotraqueal está indicada e atua reduzindo o 
retorno venoso.

(E) nitroprussiato de sódio é a conduta imediata correta e 
atua prioritariamente reduzindo a pré-carga.

38. Mulher de 29 anos é internada devido a infecção de partes 
moles extensa (coxa esquerda). Exame físico: extremidades 
frias e pegajosas, temperatura: 39,1 ºC; pulso: 132 bpm. 
Exames iniciais: ureia: 74 mg/dL, creatinina: 1,9 mg/dL;  
gasometria arterial: bicarbonato: 15,1 mmol/L e excesso de 
bases (base excess): -13,2 mmol/L; lactato arterial: 66 mg/dL 
(normal: até 14).

Com relação ao excesso de bases (base excess), é correto 
afirmar:

(A) apenas indica que há um desequilíbrio do sistema ácido-
-básico.

(B) pode ser um bom guia para monitorar a reposição  
volêmica.

(C) deve ser avaliado em conjunto com a cistatina-C.

(D) indica que a causa do choque é distributivo.

(E) não tem boa correlação com a gravidade do choque.

34. Homem, 68 anos, tabagista, é internado devido a falta  
de ar de início há 1 hora. Exame físico: pressão arterial: 
240 x 140 mmHg, ausculta pulmonar: diminuição de mur-
múrios vesiculares e estertores crepitantes até ápices de 
ambos os hemitórax. A hipótese diagnóstica e conduta 
correta, respectivamente, são:
(A) infarto agudo do miocárdio; estreptoquinase, morfina, 

AAS.
(B) aneurisma dissecante de aorta; nitroprussiato de sódio, 

metoprolol e cirurgia de emergência.
(C) DPOC descompensado; beta-2 adrenérgico subcutâneo, 

corticosteroide e ventilação não invasiva.
(D) pneumonia; antibiótico intravenoso.
(E) edema agudo de pulmão; nitroprussiato de sódio, furo-

semida e morfina.

35. Homem de 42 anos é internado devido a quadro súbito  
de dor torácica e dispneia. Exame físico: pressão arterial: 
80 x 40 mmHg; taquipneico e sudoreico.

A atitude e/ou conduta médica correta e imediata é
(A) prescrever trombólise química.
(B) solicitar ECG e colher exames gerais.
(C) transferir o paciente para hospital que realiza cateterismo 

cardíaco.
(D) realizar pericardiocentese.
(E) realizar a punção com gelco no 2.º espaço intercostal.

36. Homem de 57 anos é internado na unidade de terapia in-
tensiva em virtude de dor anginosa iniciada há 12 horas. 
Logo em seguida, o monitor mostra o traçado a seguir e o 
paciente sofre uma parada cardiorrespiratória.

A conduta imediata correta inclui:
(A) compressões cardíacas, adrenalina e volume (soro fisio-

lógico).
(B) desfibrilação com 360 Joules, adrenalina e atropina.
(C) desfibrilação com 200 Joules do bifásico, amiodarona 

e adrenalina.
(D) atropina, adrenalina, amiodarona e compressões car-

díacas.
(E) marcapasso transcutâneo e preparar para passar o mar-

capasso transvenoso.
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ConheCimentos gerais

41. De acordo com as diretrizes da Constituição Federal do  
Brasil e os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), o 
atendimento integral refere-se

(A) ao controle de bens de consumo que, direta ou indire-
tamente, relacionem-se com a saúde, compreendidas 
todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

(B) à integração, em nível executivo, das ações de saúde, 
meio ambiente e saneamento básico com participação 
conjunta e articulada das três esferas de governo no pla-
nejamento.

(C) à capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis 
de assistência.

(D) à introdução no sistema, da possibilidade de formulação 
da política de medicamentos, equipamentos, imunobio-
lógicos e outros insumos de interesse para a saúde e à 
participação na sua produção.

(E) à integralidade de assistência, entendida como um con-
junto articulado e contínuo das ações e serviços pre-
ventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos 
para cada caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema.

42. Segundo a Lei Orgânica do Município de São Paulo,

(A) não cabe ao município a participação no controle da 
produção, armazenamento, transporte, guarda e utili-
zação de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 
teratogênicos.

(B) o município deve fomentar, coordenar e executar pro-
gramas de atendimento emergencial.

(C) o município responsabiliza-se pela assistência integral à 
saúde seguindo, rigorosa e estritamente, as prioridades 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde na orientação 
programática e alocação de recursos.

(D) o município deve submeter-se à coordenação da Secre-
taria Nacional de Defesa antidrogas (Senad) para admi-
nistrar os serviços de saúde mental abrangidos pelo Sis-
tema Único de Saúde.

(E) a implementação da política de saúde nas unidades 
prestadoras de assistência será uma atribuição do Con-
selho Municipal de Saúde, órgão apenas deliberativo, 
composto por representantes do Poder Público, traba-
lhadores da saúde, hospitais universitários e empresá-
rios dos serviços privados de saúde.

39. Homem de 68 anos é internado com a hipótese de uma sín-
drome coronariana aguda. Exame físico à chegada (cerca de  
1 hora do início do quadro): pressão arterial: 100 x 60 mmHg; 
ausculta pulmonar: crepitações nas bases pulmonares. Eletro-
cardiograma realizado é mostrado a seguir.

Neste momento, é correto afirmar:
(A) antiplaquetários, anticoagulante e estratégia inva-

siva (cateterismo) se associam à maior sobrevida, 
devendo ser indicados se a troponina sérica estiver 
muito elevada.

(B) angioplastia e colocação de stent na artéria descen-
dente anterior esquerda são o tratamento de escolha.

(C) betabloqueador intravenoso está indicado, reduz a 
chance de morte súbita e diminui significativamente a 
chance do paciente evoluir com choque cardiogênico.

(D) trombólise com o ativador do plasminogênio tecidual 
recombinante é o tratamento de escolha, sobretudo, 
por ser mais seguro que a estreptoquinase no que se 
refere à chance de causar hemorragia no sistema ner-
voso central.

(E) aspirina, clopidogrel, trombólise e heparina são o trata-
mento de escolha.

40. Mulher de 49 anos é internada devido dispneia, febre e dor 
torácica à esquerda iniciados há 3 dias. Pressão arterial: 
110 x 60 mmHg, pulso: 115 bpm; temperatura: 38,3 oC, 
frequência respiratória: 26 ipm e saturação arterial de oxi-
gênio: 85%. Radiografia realizada é ilustrada a seguir.

Nesse momento, é correto afirmar:
(A) a hipoxemia é desproporcional ao quadro radiológico, o 

que sugere uma prévia doença pulmonar de base.
(B) a prescrição rápida e correta de antibiótico é de grande 

importância, podendo reduzir a mortalidade.
(C) a positividade de hemoculturas é de cerca de 40% a 

60%, sendo importante para o manuseio correto da 
paciente.

(D) o quadro radiológico indica a etiologia pneumocócica.
(E) evolução com quadro de hipotensão indica choque 

séptico.
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43. Segundo a Política Nacional, a Atenção Básica deve cumprir 
algumas funções para contribuir com o funcionamento das 
Redes de Atenção à Saúde, dentre as quais pode-se citar:

(A) dedicar-se exclusivamente à execução de ações, deixando 
a elaboração, o acompanhamento e a gestão de projetos 
terapêuticos, de qualquer ordem, para órgãos do execu-
tivo federal.

(B) ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com 
o mais elevado grau de descentralização e capilaridade, 
cuja participação no cuidado se faz sempre necessária.

(C) adotar uma política de acesso restrito às populações  
periféricas dos grandes centros, de baixa renda, para 
reduzir a demanda nos serviços de alta complexidade.

(D) oferecer baixa resolutividade, com a consequente redu-
ção nos custos, mas suficiente para dar conta da maioria 
dos agravos à saúde sem recorrer a procedimentos de 
alta complexidade.

(E) implantar programas dos serviços de saúde em conso-
nância com as necessidades de saúde dos usuários ante-
cipadamente definidas por análises do Ministério da 
Saúde.

44. Em determinada comunidade, observa-se, ao longo dos últi-
mos cinco anos, que é constante um grande número de casos 
de hanseníase e tuberculose e, por outro lado, que têm ocor-
rido, anualmente, muitos casos novos dessas doenças.

Com base nessa informação, pode-se dizer que, provavel-
mente, nessa comunidade,

(A) essas doenças têm altas prevalências e altas incidências.

(B) essas doenças apresentam altas taxas de prevalência e 
baixas taxas de incidência.

(C) a esperança de vida, em razão dessas doenças, está muito 
reduzida.

(D) o coeficiente de mortalidade, para ambas as doenças, 
deve ser muito baixo.

(E) a taxa de morbidade, para cada uma dessas doenças, só 
poderá ser calculada se estiverem disponíveis os res-
pectivos números de óbitos.

45. Endemia é a ocorrência de determinada doença que acomete 
sistematicamente populações em espaços característicos e 
determinados, no decorrer de um longo período, e

(A) que mantém a incidência relativamente constante, per-
mitindo variações cíclicas.

(B) cuja prevalência é sempre muito baixa.

(C) que é sempre multicausal, não podendo ser atribuída a 
um único fator.

(D) para a qual as medidas de quimioprofilaxia são sempre 
inócuas.

(E) cuja previsibilidade dispensa procedimentos de vigilân-
cia em saúde.

46. A Proporção de Idosos na População, que é o percentual de 
pessoas com 60 ou mais anos de idade, na população total, 
em determinado espaço geográfico e no período conside-
rado,

(A) permite estimar o índice de Swaroop-Uemura.

(B) é essencial para a construção da curva de Nelson Moraes.

(C) indica a participação relativa de idosos na população 
geral.

(D) é resultado da razão entre os componentes etários extre-
mos da população, representados por idosos e jovens.

(E) mede, em termos absolutos, o contingente populacional 
potencialmente inativo.

47. Para o fortalecimento da Atenção Básica, no âmbito do seu 
território, a secretaria municipal de saúde deve buscar par-
cerias

(A) apenas com órgãos governamentais federais.

(B) apenas com o setor privado.

(C) apenas com instituições filantrópicas.

(D) apenas com instituições governamentais e filantrópicas.

(E) com instituições governamentais, não governamentais e 
com o setor privado.

48. As doenças constantes do Anexo I, da Portaria MS104/11 
(Lista de Notificação Compulsória – LNC), referente a  
doenças, agravos e eventos de importância para a saúde  
pública de abrangência nacional em toda a rede de saúde, 
pública e privada, devem ser notificadas e registradas

(A) nas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde (SES 
e SMS) em, no máximo, 6 (seis) horas a partir da con-
firmação do caso.

(B) apenas na Secretaria de Vigilância Sanitária do Minis-
tério da Saúde.

(C) apenas na Secretaria Municipal de Saúde.

(D) no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN).

(E) apenas na Secretaria Estadual de Saúde.

49. Pelo Calendário Nacional de Vacinação, deve-se oferecer a 
imunização contra a hepatite B (recombinante), para grupos 
vulneráveis não vacinados ou sem comprovação de vacina-
ção anterior como, entre outros, bombeiros, policiais mili-
tares e

(A) gestantes em qualquer fase da gestação.

(B) gestantes unicamente no terceiro trimestre da gestação.

(C) gestantes após o primeiro trimestre da gestação.

(D) apenas às mulheres que estiverem na segunda gestação.

(E) apenas às gestantes com sorologia positiva para o HIV.
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52. Em relação à abordagem terapêutica do paciente em ques-
tão, é correto afirmar que

(A) os níveis pressóricos da admissão contraindicam a utili-
zação de medicamentos trombolíticos.

(B) há necessidade de terapia de reperfusão coronária, seja 
ela mecânica (angioplastia) ou química (trombólise).

(C) o tratamento deve ser realizado com heparinização plena e 
antiagregação plaquetária, aguardando-se 24 horas sem a 
utilização de metformina, para a realização do cateterismo 
cardíaco, pelo risco de acidose láctica.

(D) a administração de trombolíticos é preferível em relação 
à angioplastia primária, por se tratar de paciente idoso e 
diabético.

(E) não há necessidade de suplementação de oxigênio ao 
paciente, uma vez que a saturação de O2 encontra-se 
acima de 90%.

53. Enquanto eram tomadas as medidas iniciais, o paciente apre-
sentou rebaixamento do nível de consciência, tornando-se 
arresponsivo. O aparelho de eletrocardiograma ainda se en-
contrava conectado ao paciente e foi realizado o registro a 
seguir.

A conduta que deve ser prontamente adotada é:

(A) realizar intubação orotraqueal, ventilação invasiva e 
encaminhar o paciente imediatamente à hemodinâmica.

(B) iniciar manobras de ressuscitação cardiopulmonar, ini-
ciando-se pela intubação orotraqueal e, a seguir, massa-
gem cardíaca.

(C) realizar cardioversão elétrica sincronizada.

(D) realizar desfibrilação não sincronizada. Caso o desfibri-
lador não esteja próximo, iniciar manobras de ressus-
citação cardiopulmonar, começando por compressões 
torácicas.

(E) aplicar amiodarona intravenosa em bolus, seguida de 
adrenalina 1 mg e compressões torácicas.

50. No capítulo do sigilo profissional, no Código de Ética  
Médica, diz-se que é vedado ao médico revelar conheci-
mento em virtude do exercício de sua profissão, contudo 
essa proibição deixará de existir
(A) se o fato for de conhecimento público.
(B) com o falecimento do paciente.
(C) quando o médico depuser como testemunha.
(D) quando o sigilo for relacionado a paciente menor de ida-

de e a não revelação possa acarretar dano ao paciente.
(E) em investigação de suspeita de crime quando a revela-

ção possa expor o paciente a processo penal. 

Leia o enunciado a seguir e responda às questões de números 
51 a 53.

Homem, 75 anos, com antecedentes de hipertensão arterial 
sistêmica, ex-tabagista, diabético e dislipidêmico, em uso de 
atenolol, AAS, metformina, glibenclamida e sinvastatina, chega 
ao pronto-atendimento com queixa de dor retroesternal há, pelo 
menos, 2 horas, acompanhada de sudorese intensa, dispneia e 
náuseas. O exame físico da admissão revela o paciente em regu-
lar estado geral, taquipneico leve, palidez cutaneomucosa e su-
doreico. PA = 160 x 90 mmHg, FC = 50 bpm, SO2 = 96% em ar 
ambiente. O exame físico revela auscultas cardíaca e pulmonar 
normais. O eletrocardiograma realizado no momento da admis-
são encontra-se ilustrado a seguir.

(Considere: PR = 220 ms; FC = 50 bpm; duração do QRS = 130 ms)

51. Em relação aos achados eletrocardiográficos, é correto afir-
mar que
(A) a presença de QRS com duração acima do limite supe-

rior da normalidade e morfologia de bloqueio de ramo 
esquerdo impedem, pelos achados eletrocardiográficos, 
a definição de isquemia miocárdica verdadeira nesse 
caso.

(B) o ritmo é sinusal, há bloqueio atrioventricular do se-
gundo grau Mobitz tipo I e corrente de lesão em parede 
inferior.

(C) há sinais de infarto agudo do miocárdio em parede in-
ferior por provável oclusão total da artéria coronária 
direita.

(D) o distúrbio de condução pelo ramo esquerdo não impe-
de a verificação de isquemia nesse caso, e há sinais de 
infarto agudo do miocárdio em parede anterior.

(E) o infradesnivelamento do segmento ST em V2 e V3 
reforça a hipótese de oclusão da artéria coronária in-
terventricular anterior.
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57. Mulher, 63 anos, foi admitida no pronto-atendimento após 
ser encontrada pelos familiares, caída, em casa. Ao exame 
físico, apresentava rebaixamento do nível de consciência 
(Glasgow = 11), ausculta cardíaca irregular e desvio con-
jugado do olhar para a esquerda. O eletrocardiograma e a 
tomografia computadorizada de crânio encontram-se ilus-
trados a seguir.

I aVR V1 V4

II aVL V2 V5

III aVF V3 V6

Das medidas apresentadas, assinale aquela que pode ser de-
letéria ao caso em questão e, portanto, deverá ser evitada 
inicialmente, mesmo diante de uma indicação precisa.

(A) Correção dos níveis de glicemia.

(B) Uso de manitol.

(C) Anticoagulação plena.

(D) Controle da pressão arterial, se PAS > 200 mmHg e/ou 
PAD > 120 mmHg.

(E) Controle de hipertermia.

58. Paciente jovem do sexo masculino procurou atendimento 
médico devido ao aparecimento de lesões com aspecto de 
verrugas em região de glande e prepúcio. As lesões eram con-
fluentes e assumiam aspecto semelhante a uma couve-flor.

O agente etiológico provavelmente envolvido no caso em 
questão é o

(A) Haemophylus ducreyi.

(B) HIV.

(C) vírus do molusco (Poxvírus).

(D) Treponema pallidum.

(E) vírus HPV (Papiloma vírus).

54. Paciente do sexo feminino, 44 anos, apresenta quadro de 
dispneia intensa e chiado no peito, cerca de 10 minutos após 
a realização de exame com contraste iodado. Foi levada ao 
pronto-atendimento, apresentando dificuldade para enxergar 
e rouquidão. Ao exame físico, notou-se edema facial e estri-
dor laríngeo. A pressão arterial era de 80 x 40 mmHg.

O fármaco e a melhor via de administração deverão ser, 
respectivamente:

(A) adrenalina / intravenosa.

(B) adrenalina / intramuscular.

(C) corticoide / intravenoso.

(D) corticoide / inalatório.

(E) anti-histamínico / via oral.

55. Homem, 56 anos, etilista crônico – cerca de 5 garrafas de 
cerveja ao dia – encontra-se internado por broncopneumonia 
aspirativa, recebendo terapia antimicrobiana parenteral. No 
terceiro dia de internação, começou a enxergar baratas nas 
paredes do quarto, a apresentar agitação psicomotora e tre-
mor intenso de extremidades.

O tratamento de eleição deverá ser feito com

(A) tiamina e benzodiazepínico.

(B) tiamina e haloperidol.

(C) quetiapina e hidantoína.

(D) glicose a 50% e haloperidol.

(E) haloperidol e opioide.

56. Paciente jovem, do sexo feminino, foi internada por quadro 
de polidipsia, poliúria, adinamia e sonolência há, pelo menos, 
5 dias. Nos últimos dois dias, ficou muito prostrada e apre-
sentou alguns episódios de náuseas e vômitos. À admissão, 
a paciente encontrava-se sonolenta, hálito cetótico, respira-
ção de Kussmaul e desidratada. Dextro = 480 mg/dL, corpos  
cetônicos na urina 4+/4, pH = 7,18 e bicarbonato = 12.

São complicações potenciais e esperadas do tratamento 
dessa paciente:

(A) hiperglicemia, oligúria e amaurose.

(B) neuropatia, infecção e hiperglicemia.

(C) hipercalcemia, alcalose metabólica e hipoglicemia.

(D) hipoglicemia, hipocalemia e edema cerebral.

(E) amaurose, infecção e neuropatia.
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59. Em relação ao tromboembolismo pulmonar, é correto afir-
mar que

(A) apesar de controversa, a terapia trombolítica pode ser 
realizada, na presença de indicações precisas, como ins-
tabilidade hemodinâmica, até 14 dias após o início dos 
sintomas.

(B) a passagem do filtro de veia cava deve ser feita de rotina 
nos pacientes idosos, associada ao uso do anticoagulan-
te oral.

(C) após o início do uso da varfarina, deve-se manter o uso 
da heparina até que se atinja um INR entre 4,0 e 5,0.

(D) o uso da heparina não fracionada é vantajoso em rela-
ção à heparina de baixo peso molecular, devido à maior 
previsibilidade das dosagens e menor ocorrência de 
efeitos colaterais.

(E) o achado eletrocardiográfico mais frequente é a sobre-
carga de câmaras direitas.

60. Paciente com 24 anos de idade foi levado ao pronto-atendi-
mento após tentativa de suicídio, apresentando miose, sia-
lorreia intensa, confusão mental, ansiedade e poliúria com 
certa incontinência urinária. Os acompanhantes referem que 
o paciente trabalha com lavoura e ingeriu grande quantidade 
de um líquido que acreditam ser inseticida. Além das medi-
das de suporte e correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, 
recomenda-se a administração de

(A) clorpromazina.

(B) fisostigmina.

(C) dantrolene.

(D) naloxone.

(E) pralidoxima.


