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MÉDICO/UTI ADULTO

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
1. Verifique se este caderno contém um total de 02questõesdiscursivas e espaço apropriado
para rascunho.
2. Fique atento aos avisos a serem feitos pelo chefe de setor.
3. Após ser autorizado, abra o caderno, verifique o seu conteúdo e solicite imediatamente a
troca caso faltem folhas ou existam falhas na impressão.
4. Transfira cada uma de suas respostas para a Folha de Respostas conforme as instruções
lá contidas.
5. Para se dirigir aos fiscais, levante o braço e aguarde ser atendido.
6. O candidato que for flagrado com telefone celular ou outro aparelho eletrônico, “mesmo
desligado”, terá a sua prova anulada. Não leve o celular ou outro aparelho eletrônico para o
banheiro, pois o porte destes, nessa situação, também ocasionará a anulação da prova.
7. Ao término da prova, este caderno deverá ser levado pelo candidato.
OBS.: os fiscais não estão autorizados a dar informações sobre esta prova.

RASCUNHO

PRIMEIRA QUESTÃO
Discutindo hemodinâmica
A)

Cite as indicações para CAP (Cateter de Artéria Pulmonar).

B)

Complicações potenciais da monitorização hemodinâmica com CAP.

C)

Descreva os efeitos hemodinâmicos produzidos pela assistência com o balão intra-aórtico
na: pressão da aorta, coração, fluxo sanguíneo, pressão no VE e no VE.

D)

Principais indicações e contraindicações para o uso do balão-aórtico.

SEGUNDA QUESTÃO
Em relação à Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo descreva:
A)

Fisiopatologia da SDRA.

B)

Critérios diagnósticos.

C)

Terapêutica específica e ventilação protetora.

D)

Complicações.
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Esta folha SOMENTE pode ser usada para rascunho.
Ela NÃO será recolhida pelos fiscais, em circunstância alguma.
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