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QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação 
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05

Quando a ciência supera a ficção

Marcelo Gleiser

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após 
passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço 
a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a 
sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma 
mensagem para a central de controle vinculada à missão: 
“Olá, mundo!” 

Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu 
alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo 
correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda 
Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície 
do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por 
humanos num cometa. 

O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a 
gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros 
de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma 
combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo 
para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro 
do que pousar na Lua. 

Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto 
ele vai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante, 
como os leitores que viram o filme Armageddon devem se 
lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, 
sua superfície vai esquentando e seu material começa a 
sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, 
como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção 
do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol. 

Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material 
que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás. 
Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos 
variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de 
diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória 
da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também 
estudar a nossa origem. 

A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos 
científicos, mandará imagens da superfície do cometa 
e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição 
química da superfície do cometa, buscando, em particular, 
por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm 
abaixo da superfície para coletar amostras do solo. 

Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda 
estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra. 
Imagine pilotar um robô a essa distância... 

Existem dois mistérios profundamente interligados com 
cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da 
vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da 
água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram 
aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do 
Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e 
esses estudos serão úteis para elucidar a questão. 

Também sabemos que cometas têm matéria orgânica, 
isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos. 
Será interessante verificar se o cometa 67P/Churyamov-
Gerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são 
como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram 
aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado 

a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa 
época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse 
objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência 
supera a ficção. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687-
quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml o. 

A expressão destacada que NÃO constitui locução 
verbal se encontra em

(A)  “Philae terá que usar uma combinação...”
(B)  “...uma sonda criada por nós pode pousar...”
(C)  “...e seu material começa a sublimar.”
(D)  “Imagine pilotar um robô a essa distância...”
(E)  “...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

Assinale a alternativa cuja expressão destacada 
indica o modo da ação verbal.

(A) “O pouso em si será incrivelmente difícil...”
(B)  “...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
(C)		 “...é	praticamente nula.”
(D)  “Isso tudo será feito remotamente...”
(E)		 “Existem	dois	mistérios	profundamente interligados...”

“...à medida que o cometa vai se aproximando do 
Sol, sua superfície vai esquentando...”
A expressão destacada estabelece, no contexto, 
relação semântica de

(A)  comparação.
(B)  proporção.
(C)  condição.
(D)  modo.
(E)  consecução.

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a 
gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”
Todas as expressões a seguir podem ocupar o 
espaço da expressão em destaque, EXCETO

(A)  visto que.
(B)  como.
(C) porquanto.
(D)  uma vez que.
(E)  dado que.

A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz 
referência a algo anteriormente mencionado no 
texto, encontra-se na alternativa  

(A) “Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”.
(B) “...estudá-los	significa	também	estudar	a	nossa	origem.”.
(C)		 “...e	esses	estudos	serão	úteis	para	elucidar	a questão.”.
(D) “...pode pousar nesse objeto tão distante...”.
(E) “Existem dois	mistérios...”.



4 Cargo: Médico - Medicina Intensiva

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a 
expressão destacada funciona, sintaticamente, como

(A) predicativo.
(B)  objeto direto.
(C) complemento nominal.
(D)  objeto indireto.
(E) adjunto adverbial.

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma 
a respeito das expressões destacadas a seguir.

(A)  Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da 
origem do Sistema Solar.

(B) Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na 
direção...”,	pode	ficar	no	plural.

(C)  Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída 
por à.

(D)  Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”, 
retoma o Sol.

(E)  Em “...cometas têm	 matéria...”,	 pode	 ser	 grafada	 sem	
acento.

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória 
da origem do Sistema Solar...”
A oração destacada estabelece, com a oração que 
lhe segue, uma relação semântica de

(A)  tempo.
(B)  conclusão.
(C)  causa.
(D)  concessão.
(E)  proporção.

A expressão destacada que NÃO funciona 
sintaticamente como adjunto adverbial é

(A)  “...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
(B)  “Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
(C)	 “Ninguém	sabe	de	onde	veio	a	água	aqui...”
(D) “É nessas horas	que	a	ciência	supera	a	ficção.”
(E) “Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

Assinale a alternativa correta quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A) A expressão nessas tem suas sílabas separadas em   
ne-ssas.

(B) A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
(C) A expressão chegará apresenta um encontro 

consonantal.
(D)  A expressão poeira apresenta um tritongo.
(E)  A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

Três amigas vão passar as férias em lugares 
diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra 
ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra 
Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia, 
São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente 
nesta ordem. Sabendo que

• a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o 
Rio de Janeiro.

• a morena diz que o nome dela não é Mira e nem 
Wendy.

• a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São 
Paulo.

Sendo assim, é correto afirmar que
(A)	 a	loura	é	Wendy	e	ela	vai	ao	Rio	de	Janeiro.
(B)	 a	ruiva	é	Wendy	e	ela	vai	à	São	Paulo.
(C)	 a	ruiva	é	Lucy	e	ela	vai	ao	Rio	de	Janeiro.
(D)	 a	morena	é	Lucy	e	ela	vai	ao	Rio	de	Janeiro.
(E)	 a	loura	é	Mira	e	ela	vai	à	Bahia.

Dizer que não é verdade que “José não é mecânico 
ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a 
dizer que

(A)	 José	é	mecânico	e	João	não	é	pedreiro.
(B)	 José	não	é	mecânico	e	João	não	é	pedreiro.
(C)	 José	é	mecânico	ou	João	não	é	pedreiro.
(D)	 José	não	é	mecânico	ou	João	não	é	pedreiro.
(E)	 José	é	mecânico	ou	João	é	pedreiro.

Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração  

corresponde?
(A) 7%.
(B) 15%.
(C) 25%.
(D) 35%.
(E) 37%.

Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros 
preferidos estava em promoção. O box custava              
R$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é 
o valor deste desconto?

(A) R$ 25,00.
(B) R$ 31,75.
(C) R$ 37,50.
(D) R$ 39,25.
(E) R$ 40,15.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 20

Observe a sequência a seguir:

1; 3; 5; 7; ...

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com 
o sétimo termo?

(A) 20.
(B) 22.
(C) 23.
(D) 24.
(E) 25.

O Conselho de Administração reunir-se-á, 
extraordinariamente, sempre que for convocado pelo 
Presidente, a seu critério, ou por solicitação

(A)  da maioria absoluta dos membros.
(B)  da maioria simples dos membros.
(C)  de, pelo menos, três de seus membros.
(D)  de, pelo menos, quatro de seus membros.
(E) de, pelo menos, seis de seus membros.

Compete à Diretoria Executiva da EBSERH, EXCETO
(A) autorizar a aquisição, alienação e oneração de 

bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo 
estabelecer normas e delegar poderes.

(B)  analisar e submeter à aprovação do Conselho de 
Administração propostas de aquisição, alienação e 
oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

(C)		 pronunciar-se	 sobre	 todas	 as	matérias	 que	 devam	 ser	
submetidas ao Conselho de Administração.

(D)  fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por 
conselheiro do Conselho de Administração.

(E)  instituir a Comissão de Ética da EBSERH.

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da 
EBSERH, assinale a alternativa correta.

(A) A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do 
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos 
membros do Conselho de Administração e da Diretoria 
Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira 
reunião de que participarem.

(B)  A investidura dos membros do Conselho de Administração 
e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos 
membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo 
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de 
que participarem.

(C)  A investidura dos membros do Conselho de Administração 
e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura 
dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho 
Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira 

reunião de que participarem.
(D)  A investidura dos membros do Conselho de Administração 

e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura 
em livro de termo de posse, enquanto que a investidura 
dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva 
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de 
que participarem.

(E)  A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do 
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos 
membros do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira 
reunião de que participarem.

Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, de acordo 
com o Estatuto Social, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. Conselho Consultivo é o órgão permanente da 
EBSERH que tem as finalidades de consulta, 
controle social e apoio à Diretoria Executiva e 
ao Conselho de Administração.

II. O presidente do Conselho Consultivo será o 
Presidente da EBSERH.

III. A atuação de membros da sociedade civil 
no Conselho Consultivo será remunerada de 
acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários da EBSERH.

IV. O Conselho Consultivo reunir-se-á 
ordinariamente pelo menos uma vez por 
semana e, extraordinariamente, sempre 
que convocado pelo presidente, por sua 
iniciativa ou por solicitação do Conselho de 
Administração, ou a pedido de um terço dos 
seus membros.

(A) Apenas I, III e IV.
(B) Apenas II, III e IV.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas I e III.
(E)  I, II, III e IV.

Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito 

Federal, e poderá manter escritórios, representações, 
dependências	e	filiais	em	outras	unidades	da	Federação.

(B)		 A	EBSERH	é	uma	empresa	pública	com	personalidade	
jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.

(C)		 O	prazo	de	duração	da	EBSERH	é	indeterminado.
(D) É dispensada a licitação para a contratação da EBSERH 

pela	 administração	 pública	 para	 realizar	 atividades	
relacionadas ao seu objeto social.

(E)  Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação 
de	empresas	públicas	de	serviços	hospitalares.
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(E)	 A	 RENAME	 e	 a	 relação	 específica	 complementar	
estadual, distrital ou municipal de medicamentos 
somente poderão conter produtos com registro na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

De acordo com a Resolução 453/2012, as 
resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho 
de Saúde serão obrigatoriamente homologadas 
pelo chefe do poder constituído em cada esfera de 
governo, em um prazo de

(A) 05 dias.
(B) 10 dias.
(C) 15 dias.
(D) 30 dias.
(E) 45 dias.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 23

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21
Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. Compete ao Poder Público, 
nos termos da lei, organizar a seguridade social, 
com base nos seguintes objetivos:

I. limitação da cobertura e do atendimento.

II. uniformidade e equivalência dos benefícios 
e serviços às populações urbanas e rurais.

III. irredutibilidade do valor dos benefícios.

IV. diversidade da base de financiamento.

(A) Apenas II e IV.
(B) Apenas I e IV.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) I, II, III e IV.

À direção estadual do Sistema Único de 
Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter 
complementar, executar ações e serviços, EXCETO

(A) de vigilância epidemiológica.
(B) de vigilância sanitária.
(C) de atendimento psiquiátrico.
(D) de alimentação e nutrição.
(E)	 de	saúde	do	trabalhador.

De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de 
Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO

(A)	 Conselho	de	Saúde.
(B)	 Ministro	da	Saúde.
(C) Ministro de Estado.
(D) Intergestor regional.
(E)	 Secretário	de	Saúde.

Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - 

RENAME compreende a seleção e a padronização 
de medicamentos indicados para atendimento de 
doenças ou de agravos no âmbito do SUS.

(B)	 A	 cada	 um	 ano,	 o	 Ministério	 da	 Saúde	 consolidará	
e publicará as atualizações da RENAME, do 
respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas.

(C) A RENAME será acompanhada do Formulário 
Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, 
a dispensação e o uso dos seus medicamentos.

(D)	 O	 Ministério	 da	 Saúde	 poderá	 estabelecer	 regras	
diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter 
especializado.

Os parâmetros que fazem parte do escore de risco 
TIMI para síndrome coronariana aguda sem supra 
desnivelamento do segmento ST são, EXCETO

(A) idade igual ou maior que 65 anos.
(B) doença arterial coronária conhecida.
(C)	 uso	de	AAS	nos	últimos	sete	dias.
(D)	 uso	de	heparina	de	baixo	peso	molecular	nos	últimos	

sete dias.
(E) desvio do segmento ST maior que 0,5 mm.

Paciente pós-infarto agudo do miocárdio evolui 
com choque cardiogênico, intubação orotraqueal 
e necessidade de drogas inotrópicas e vasoativas. 
Nesse caso, os parâmetros hemodinâmicos 
derivados do cateter de artéria pulmonar, como 
índice de resistência vascular sistêmico (IRVS), 
pressão capilar pulmonar (PCP) e índice cardíaco 
(IC), apresentam-se classicamente com

(A) IRVS alto, PCP alta, IC baixo.
(B) IRVS alto, PCP baixa, IC baixo.
(C) IRVS baixo, PCP alta, IC baixo.
(D) IRVS baixo, PCP baixa, IC baixo.
(E) IRVS alto, PCP alta, IC alto.

Paciente apresenta parada cardíaca em fibrilação 
ventricular. Nesse caso, a carga inicial a ser 
empregada na desfibrilação do paciente em Joules 
é

(A)	 50	J.
(B)	 100	J.
(C)	 200	J.
(D)	 300	J.
(E)	 360	J.

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28



7 Cargo: Médico - Medicina Intensiva

Paciente com infarto agudo do miocárdio evolui 
com choque cardiogênico. Qual é a melhor 
estratégia de reperfusão a ser utilizada neste 
caso?

(A)	 Revascularização	cirúrgica	aberta.
(B) Angioplastia coronariana.
(C) Angioplastia coronariana após utilização de 

fibrinolíticos.
(D)	 Utilização	de	fibrinolíticos.
(E) Heparinização plena com heparina de baixo peso 

molecular.

Em relação à utilização de heparina não fracionada 
(HNF) e heparina de baixo peso molecular (HBPM) 
no tromboembolismo pulmonar, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) Em pacientes obesos, deve-se dar preferência à 
utilização	de	HNF	ao	invés	de	HBPM,	principalmente	
pela	dificuldade	de	cálculo	da	dose	de	HBPM.

(B)	 Não	 existem	 estudos	 suficientes	 comprovando	
a	 eficácia	 e	 a	 segurança	 do	 uso	 de	 HBPM	 no	
tromboembolismo pulmonar.

(C)	 Na	insuficiência	renal	crônica,	prefere-se	a	utilização	
de HNF.

(D) Na utilização da HBPM, sugere-se a administração de 
uma	dose	de	ataque	endovenosa	prévia	de	HNF.

(E) O uso de protamina reverte aproximadamente 60% da 
heparinização quando se utliliza HBPM.

O uso de cumarínico em paciente pode ter seu 
efeito diminuído com o uso concomitante de

(A) indometacina.
(B) cimetidina.
(C) fenobarbital.
(D) metronidazol.
(E)	 fibratos.

São consideradas drogas de escolha no manuseio 
da hipertensão arterial em pacientes gestantes 
com pré-eclâmpsia:

(A) captopril, metildopa, tiazídico.
(B) gluconato de cálcio, hidralazina, furosemida.
(C) tiazídico, furosemida, manitol.
(D)	 metildopa,	sulfato	de	magnésio,	hidralazina.
(E) nitroprussiato de sódio, nitroglicerina, furosemida.

Em pacientes com história de disfunção miocárdica 
e quadro de taquicardia de complexo alargado de 
origem desconhecida, NÃO deve ser utilizado qual 
tratamento com objetivo de reversão?

(A) Procainamida.
(B) Amiodarona.
(C) Lidocaína.
(D) Cardioversão.
(E) Verapamil.

Paciente monitorizado apresenta parada cardíaca 
intra-hospitalar testemunhada. A intervenção mais 
importante a ser utilizada até o terceiro minuto da 
ocorrência é

(A) injeção de adrenalina na dose de 1 mg IV.
(B)	 abertura	das	vias	aéreas	e	ventilação	artificial.
(C)	 desfibrilação	elétrica.
(D) intubação orotraqueal imediata.
(E) acesso venoso central em veia jugular direita.

O Warfarin impede a ação da vitamina K e, por 
conseguinte, inibe a síntese dos seguintes fatores 
de coagulação:

(A) II,VII, IX e X.
(B) I, III, V, VII.
(C) II, V, IX e XI.
(D) III, V, VII e IX.
(E) II, V, VIII e XI.

A indicação ou a contraindicação de internação em 
unidade de terapia intensiva deve ser embasada 
em princípios éticos e legais. Dessa forma, o 
conceito de distanásia 

(A)	 significa	 colocar	 em	 prontuário	 ordens	 para	 não	
reanimar.

(B)	 reflete	atitude	médica	que,	 com	o	objetivo	de	 salvar	
a vida do paciente a qualquer custo, leva-o a grande 
sofrimento, não prolongando propriamente a vida, 
mas o processo de morrer.

(C)	 representa	o	controle	de	sintomas,	como	dor,	através	
de terapêutica adequada.

(D) tem o conceito de morte natural sem prolongamento 
desproporcional.

(E)	 é	a	abreviação	da	vida	de	enfermo	com	enfermidade	
incurável de maneira controlada e assistida.

Em pacientes com diagnóstico de insuficiência 
hepática aguda, a principal causa de morte é

(A) a disfunção renal aguda.
(B) a hemorragia intraparenquimatosa cerebral.
(C) o edema cerebral.
(D) a hipoglicemia.
(E) a peritonite bacteriana espontânea.

QUESTÃO 29
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Paciente idoso com pneumonia evolui com 
choque séptico. Sobre o choque séptico, assinale 
a alternativa INCORRETA.

(A)	 A	base	da	instabilidade	hemodinâmica	é	um	estado	de	
hipovolemia absoluta ou relativa, sendo necessária a 
sua correção sempre que possível.

(B)	 Choque	 séptico	 refratário	 e	 disfunção	 de	 múltiplos	
órgãos correspondem às maiores causas de morte em 
terapia intensiva.

(C)	 O	 número	 de	 órgãos	 disfuncionais	 e	 a	 intensidade	
da	 resposta	 inflamatória	 sistêmica	 determinam	 a	
gravidade do quadro clínico.

(D) A utilização de líquidos intravenosos combinados 
a drogas vasoativas e/ou inotrópicas com objetivos 
hemodinâmicos	 definidos	 constituem	 a	 base	 do	
manejo	hemodinâmico	do	choque	séptico.

(E) Constitui-se em um quadro de hipoperfusão tecidual 
decorrente da sepse não refratária a ressuscitação 
volêmica,	 porém	 com	 necessidade	 de	 uso	 de	
noradrenalina.

Quanto ao tétano, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A)	 Os	 exames	 laboratoriais	 são	 inespecíficos	 e	 os	
métodos	de	identificação	do	bacilo	não	são	possíveis	
na prática diária.

(B) O foco tetanogênico está localizado nos membros 
inferiores em 70 a 80% das vezes.

(C) Períodos de incubação e progressão curtos estão 
associados	às	formas	mais	graves	do	tétano.

(D) A utilização do curare está indicada em todas as 
formas	de	apresentação	do	tétano.

(E) A raiva e a intoxicação por estricnina podem simular o 
tétano.

Em pacientes com meningites bacterianas, o líquor 
apresenta as seguintes características:

(A) aumento da celularidade às custas de 
polimorfonucleares, proteínas elevadas e glicose 
baixa.

(B) aumento da celularidade às custas de 
linfomononucleares, proteínas elevadas e glicose 
baixa.

(C) aumento da celularidade às custas de 
polimorfonucleares, proteínas baixas e glicose baixa.

(D) aumento da celularidade às custas de 
polimorfonucleares, proteínas elevadas e glicose 
elevada.

(E) aumento da celularidade às custas de 
polimorfonucleares, proteínas normais e glicose 
normal.

A mucormicose é uma infecção oportunista 
causada por fungos da classe

(A) Aspergillus.
(B)	 Zygomycetes.

(C)	 Blastomyces.
(D)	 Sacharomyces.
(E)	 Cryptococcus.

O exame com maior sensibilidade para o 
diagnóstico da miastenia grave é

(A) a dosagem de anticorpos antirreceptores de 
acetilcolina.

(B)	 a	tomografia	computadorizada.
(C)	 o	eletroneuromiografia	de	fibra	única.
(D)	 a	ressonância	magnética.
(E) a biópsia neural.

Em relação à síndrome de Guillain-Barré, assinale 
a alternativa INCORRETA.

(A) O líquor característico demonstra elevada celularidade 
com proteínas normais ou baixas.

(B)	 Caracteriza-se	por	uma	inflamação	aguda	com	perda	
de mielina.

(C)	 Afeta	nervos	periféricos	e	às	vezes	as	raízes	nervosas	
proximais e de nervos cranianos.

(D) Tem caráter autoimune.
(E)	 Na	maioria	 das	 vezes,	 é	 precedido	 por	 infecção	 de	

vias	aéreas	altas	ou	de	gastroenterite.

Dentre os exames a seguir, qual NÃO se relaciona 
diretamente com a síndrome HELLP?

(A) AST (aspartato amino transferase) > 70.
(B) LDH > 600.
(C) Plaquetas < 100.000.
(D) Presença de esquizócitos no esfregaço sanguíneo.
(E) Leucócitos > 15.000.

Dentre as opções a seguir, assinale aquela que 
mais provavelmente se relaciona a um quadro de 
adrenalite autoimune.

(A)	 Anemia	macrocítica	por	deficiência	de	folato.
(B) Diabetes mellitus não insulino-dependente.
(C)	 Perfil	hepático	alterado	significativamente.
(D)	 Insuficiência	cardíaca	sistólica	idiopática.
(E) Lesões cutâneas hipocrômicas sem alteração de 

sensibilidade.

Em relação à utilização do excesso de bases (base 
excess) na prática clínica, podemos afirmar que

(A) deve ser utilizado a avaliação da cistatina C em 
conjunto.

(B)	 é	patognomônico	de	choque	cardiogênico.
(C)	 é	indicador	de	hipoperfusão	renal.
(D) pode ser bom guia para monitorizar a reposição 

volêmica	 principalmente	 em	 pacientes	 cirúrgicos	 e	
pós-operatório.

(E) não se correlaciona com a gravidade da hipoperfusão 
tecidual.
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São variáveis hemodinâmicas para o diagnóstico 
de sepse, EXCETO

(A) pressão arterial sistólica < 90 mmHg, pressão arterial 
média	<	70	mmHg	ou	decréscimo	de	>	40	mmHg	em	
pacientes adultos.

(B) saturação venosa central de oxigênio > 70%.
(C) índice cardíaco > 5 L/min/m2.
(D)	 resistência	vascular	periférica	<	900	dinas/s/cm3.
(E) pressão venosa central < 8 mmHg.

São variáveis hemodinâmicas obtidas de maneira 
indireta (através de cálculos) e que retratam o 
desempenho cardíaco, EXCETO

(A)	 débito	cardíaco.
(B) índice de volume sistólico.
(C)	 resistência	vascular	periférica.
(D) resistência vascular pulmonar.
(E) índice de trabalho sistólico do ventrículo esquerdo.

Paciente em pós-operatório de 
retossigmoidectomia evolui com quadro de fístula 
digestiva baixa (cólon). Qual seria o método de 
terapia nutricional para este paciente, segundo as 
diretrizes atuais?

(A)	 Jejum	até	remissão	do	quadro.
(B) Terapia nutricional parenteral central.
(C)	 Terapia	nutricional	parenteral	periférica.
(D) Terapia nutricional enteral de alta absorção.
(E)	 Soro	glicosado	até	o	fechamento	da	fístula.

São fatores preditivos considerados como 
favoráveis na remissão espontânea das fístulas 
digestivas, EXCETO

(A) fístula terminal.
(B) abertura enteral > 1cm.
(C)	 fluxo	distal	livre.
(D) ausência de abcesso contínuo.
(E)	 débito	<	500	mL.

QUESTÃO 47
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