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ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - 

AEBES 

HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA - HEVV 

PROVA DE ESPECIALIZAÇAO MÉDICA EM MEDICINA INTENSIVA   
 

CENTRO FORMADOR AMIB 
 
 
 

QUESTÃO 1 – De acordo com o Guideline de sepse (campanha de 
sobrevivência a sepse), qual das alternativas abaixo não faz parte do manejo 
inicial do paciente séptico? 
 
A) Iniciar antibioticoterapia empírica na primeira hora. 
B) Coletar lactato arterial. 
C) Solicitar hemoculturas e culturas direcionadas de preferência antes da 
antibioticoterapia. 
D) Realizar antitérmico e controle intensivo da febre. 
E) Manejo hemodinâmico com reposição de fluido. 
 
 
QUESTÃO  2 – No paciente com choque séptico, qual das drogas não faz parte 
do arsenal terapêutico: 
 
A) Epinefrina. 
B) Vasopressina. 
C) Noradrenalina. 
D) Fenilefrina. 
E) Dopamina. 
 
 
QUESTÃO 3 – Segundo as recomendações de fluidoterapia nos pacientes 
sépticos, a dose inicial recomendada é: 
 
A) 20 ml/kg. 
B) 10 ml/kg. 
C) 30 ml/kg. 
D) 60 ml/kg. 
E) 50 ml/kg. 
 
 
QUESTÃO 4 – Durante o ajuste da ventilação mecânica no paciente com 
síndrome do desconforto respiratório agudo, qual dos valores abaixo devem ser 
objetivados: 
 
A) pressão de plateu < 30. 
B) Driving pressure < 15. 
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C) Volume corrente entre 6-8 ml/kg. 
D) SatO2 entre 88 - 94%. 
E) Todas as alternativas acima. 
 
 
QUESTÃO 5 – Não é contraindicação a mobilização precoce nos pacientes em 
unidade de terapia intensiva (UTI): 
 
A) Ventilação mecânica. 
B) Alteração do nível de consciência. 
C) Falta de recursos humanos. 
D) Instabilidade hemodinâmica. 
E) Sedação continua. 
 
 
QUESTÃO 6 – Não é uma indicação para realização de hemodiálise em paciente 
com disfunção renal aguda: 
 
A) Hipervolemia sintomática. 
B) Uremia. 
C) Acidose metabólica. 
D) Hipercalcemia. 
E) Hipercalemia. 
 
 
QUESTÃO 7 – Em pacientes críticos, alguns sinais podem indicar a deterioração 
clínica do paciente, podendo ajudar a antecipar situações de emergência, dos 
sinais abaixo qual não deve ser considerado isoladamente um sinal de 
deterioração clínica: 
 
A) FC maior que 120 bpm. 
B) FC menor que 45 bpm. 
C) Glicemia maior que 300 mg/Dl. 
D) Rebaixamento do nível de consciência. 
E) Temperatura maior que 39 graus. 
 
 
QUESTÃO 8 – Na evolução diária de UTI, qual das seguintes não faz parte da 
rotina obrigatória de avaliação do paciente: 
 
A) Radiografia. 
B) Balanço hídrico. 
C) Dados vitais. 
D) Tempo de ventilação mecânica. 
E) Tempo de dispositivos invasivos. 
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QUESTÃO 9 – Dentre as emergências endócrinas a cetoacidose diabética é 
conhecidamente uma das mais comuns, que acomete pacientes jovens e que 
ocasionam em um risco de óbito elevado. Qual dos seguintes abaixo deve ser a 
prioridade para reversão do quadro de cetoacidose diabética: 
 
A) Administrar insulinoterapia. 
B) Controlar o PH com solução de bicarbonato. 
C) Administrar glicose hipertônica. 
D) Realizar fluidoterapia. 
E) Corrigir a hipercalemia. 
 
 
QUESTÃO 10 – São critérios absolutos para internação em unidade de terapia 
intensiva, EXCETO: 
 
A) Pacientes em ventilação mecânica. 
B) Pacientes em uso de droga vasoativa. 
C) Pacientes pós operatório de cirurgia de grande porte. 
D) Pacientes com rebaixamento agudo do nível de consciência. 
E) Pacientes com cuidados paliativos definidos. 
 
 
QUESTÃO 11 – Pacientes com exacerbação de DPOC possuem alto risco para 
ventilação mecânica e principalmente para evolução desfavorável e realização 
de traqueostomia. Nesses pacientes quais das seguintes medidas NÃO ajudam 
a reduzir a evolução para traqueostomia: 
 
A) evitar realizar intubação orotraqueal a qualquer custo. 
B) Reduzir o tempo de sedação. 
C) evitar drogas como bloqueadores neuromusculares. 
D) Reduzir o tempo de exposição à corticoterapia. 
E) Utilizar ventilação não invasiva. 
 
 
QUESTÃO 12 – A cadeia de sobrevida foi descrita para ressaltar a importância 
da adoção hierarquizada das atitudes terapêuticas em situação de PCR em que 
a fibrilação ventricular (FV) é o ritmo inicial presente em mais de 40% dos casos. 
A cadeia é constituída por alguns passos principais, dos abaixo, qual não 
representa um desses passos: 
 
A) Reconhecimento imediato da parada cardíaca e o desencadeamento do 
sistema de emergência (chamar por ajuda). 
B) Aplicação das manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) com ênfase 
nas compressões de alta qualidade. 
C) Rápida desfibrilação. 
D) Medidas eficazes de suporte avançado de vida. 
E) Uso emergencial de adrenalina para reversão do ritmo. 
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QUESTÃO 13 – São drogas com efeito inotrópico positivo: 
 
A) Norepinefrina. 
B) Dobutamina. 
C) Adrenalina. 
D) Vasopressina. 
E) Levosimendam. 
 
 
QUESTÃO 14 – No paciente grave, com choque hemodinâmico, qual dos 
seguintes, NÃO representa critérios de má perfusão orgânica: 
 
A) Coagulação intravascular disseminada. 
B) Íleo paralitico. 
C) Elevação de bilirrubinas. 
D) Delirium. 
E) Hipercalemia. 
 
 
QUESTÃO 15 – São complicações que podem ocorrer diretamente relacionadas 
ao processo de IOT (intubação orotraqueal), EXCETO: 
 
A) Hipertermia (febre). 
B) Elevação da pressão intracraniana. 
C) Broncoespasmo. 
D) Hipertensão severa. 
E) Hipotensão severa. 
 
 
QUESTÃO 16 – São drogas que podem ser utilizadas durante o processo de 
IOT, exceto: 
 
A) Lidocaína. 
B) Fentanil. 
C) Vasopressina. 
D) Ketamina. 
E) Etomidato. 
 
 
QUESTÃO 17 – Qual das abaixo é contraindicação para uso de ventilação não 
invasiva (VNI): 
 
A) Exacerbação de DPOC. 
B) Edema Agudo de pulmão. 
C) Insuficiência respiratória em paciente imunodeprimido. 
D) Não aceitação/não colaboração do paciente. 
E) Auxilio no processo de extubação orotraqueal. 
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QUESTÃO 18 – A anafilaxia pode ocasionar em parada cardiorrespiratória, 
sendo necessário uma intervenção rápida e salvadora de vida, na PCR no 
paciente com choque anafilático, qual das seguintes drogas não tem seu uso 
indicado: 
 
A) Adrenalina. 
B) Lidocaína. 
C) Vasopressina. 
D) Ranitidina. 
E) Metilpredinisona. 
 
 
QUESTÃO 19 – O Fentanil é um opioide de potente, usado para indução de 
incubação orotraqueal e também para manutenção de analgesia continua, qual 
dos efeitos colaterais abaixo representa uma complicação importante do uso de 
fentanil? 
 
A) Redução da expansibilidade torácica. 
B) Liberação de histamina. 
C) Diarreia. 
D) Hipertermia maligna. 
E) Hipertensão intracraniana. 
 
 
QUESTÃO 20 – Das drogas que podem ser utilizadas como sedativos ou 
indutores para a incubação orotraqueal, não se associa a instabilidade 
hemodinâmica, podendo inclusive ocasionar em pico hipertensivo e 
complicações relacionadas ao evento: 
 
A) Etomidato. 
B) Fentanil. 
C) Midazolan. 
D) Quetamina. 
E) Nenhuma das anteriores. 
 
 
QUESTÃO 21 – Qual dos exames complementares abaixo, é considerado um 
exame de primeira linha na investigação de dispneia: 
 
A) Ecocardiograma. 
B) Tomografia computadorizada. 
C) Gasometria arterial. 
D) Cintilografia. 
E) Oximetria de pulso. 
 
 
QUESTÃO 22 – O conceito de emergência hipertensiva é dado por: 
 
A) Níveis pressóricos elevados, tais como pressão arterial sistólica (PAS) >180 
mmhg. 
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B) Pressão arterial diastólica (PAD) > 100 mmhg. 
C) Situação na qual o nível elevado da pressão arterial sistêmica ocasiona em 
lesão de órgão alvo. 
D) Pressão arterial média (PAM) > 100 mmhg. 
E) Nenhuma das anteriores. 
 
 
QUESTÃO 23 – Nos casos de emergência hipertensiva, o tratamento inicial a 
ser instituído deve ser: 
 
A) Anti-hipertensivos parenterais. 
B) Anti-hipertensivos via oral (Ex:. Enalapril) como primeira linha. 
C) Furosemida em dose de 1mg/kg deve ser utilizada. 
D) Uso de morfina está indicada em todos os casos de emergência hipertensiva. 
E) Nenhuma das anteriores. 
 
 
QUESTÃO 24 – Em UTI a utilizarão de escores de prognostico é fundamental 
para ajuste de resultados, bem como compreensão da população atendida, São 
exemplos de escores utilizados no cotidiano das UTI’s, EXCETO: 
 
A) SOFA. 
B) APACHE II. 
C) APACHE IV. 
D) NYHA. 
E) Nenhuma das anteriores. 
 
 
QUESTÃO 25 – O SAPS 3 é o escore de UTI mais utilizado no cenário brasileiro, 
qual das variáveis abaixo, não faz parte do SAPS 3: 
 
A) Frequência cardíaca. 
B) Glasgow. 
C) Plaquetas. 
D) Ph. 
E) Ureia. 
 
 
QUESTÃO 26 – Na avaliação clínica do paciente com hemorragia maciça é 
fundamental para decidir em relação a necessidade de transfusão de 
hemoderivados, para tal avaliação, alguns exames complementares podem nos 
ajudar a direcionar a terapêutica efetiva. Identifique nas sentenças abaixo aquela 
que não tem a correspondência CORRETA: 
 
A) Níveis de plaqueta → Transfusão de plaquetas. 
B) Uremia → Uso de DDAVP. 
C) Tromboelastrogra → ácido tranexamico. 
D) TAP → plasma. 
E) Fibrinogênio → Concentrado de hemácia. 
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QUESTÃO 27 – Durante o choque hemorrágico, na otimização da hemostasia, 
qual dos itens abaixo não tem relação direta em auxiliar na coagulação e 
consequentemente na redução do sangramento: 
 
A) Níveis sérico de cálcio. 
B) Temperatura corporal. 
C) Ph. 
D) Nível sérico de hemoglobina. 
E) Nível sérico de sódio. 
 
 
QUESTÃO 28 – Os valores séricos que indicam a reposição de fibrinogênio são: 
 
A) <150. 
B) >300. 
C) < 300. 
D) < 10. 
E) Nenhuma das anteriores. 
 
 
QUESTÃO 29 – Na avaliação clínica e prognostica dos pacientes com 
agudização da hepatopatia crônica, qual dos abaixo não tem valor nesse 
contexto: 
 
A) Nível sérico de sódio. 
B) Ureia. 
C) Bilirrubinas. 
D) Creatinina. 
E) Grau da ascite. 
 
 
QUESTÃO 30 – É uma causa de ascite com GASA < 1,2: 
 
A) Síndrome de Budd-Chiari. 
B) Hepatocarcinoma. 
C) Carcinomatose peritoneal. 
D) Mixedema. 
E) Cirrose. 
 
 
QUESTÃO 31 – Paciente com trauma craniano grave, no nono dia de intubação, 
mantido sobre prótese ventilatória, começa a apresentar febre e leucocitose, 
qual alternativa abaixo, possui maior probabilidade de ocorrer: 
 
A) Pneumonia atípica. 
B) Pneumonia viral. 
C) Infecção primária de corrente sanguínea. 
D) Pneumonia bacteriana. 
E) Traqueobronquite necrotizante. 
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QUESTÃO 32 – Constituem diagnósticos diferencias de tétano todas as 
situações abaixo: 
 
A) Meningite e abcesso retrofaringeo. 
B) Intoxicação por haloperidol. 
C) Hipocalcemia severa. 
D) Intoxicação exógena por compostos organo-fosforado. 
E) nenhuma das anteriores. 
 
 
QUESTÃO 33 – Assinale a alternativa ERRADA: 
 
A) Os principais fatores de risco para pneumonia hospital são intubação, 
antibioticoterapia, cirurgia, doença pulmonar crônica, idade avançada e 
imunossupressão. 
B) Os bacilos gram-negativos aeróbicos são responsáveis por cerca de 2/3 dos 
casos de pneumonias relacionadas a ventilação mecânica. 
C) A maioria dos casos ocorre por disseminação hematogênica de focos 
infecciosos extrapulmonares. 
D) O diagnóstico etiológico pode ser obtido com igual eficácia tanto pelo lavado 
broncoalveolar como pelo aspirado com cateter protegido, ambos seguidos de 
culturas negativas. 
E) Alterações radiológicas nem sempre podem ser encontradas. 
 
 
QUESTÃO 34 – Para obtenção de via aérea, o uso da máscara laríngea seria 
aceitável para todos os pacientes seguintes, EXCETO: 
 
A) Paciente com hematêmese maciça originada de varizes esofágicas que 
necessite proteção de via aérea. 
B) Paciente que será submetido a procedimento cirúrgico eletivo rápido, de baixa 
complexidade e sem necessidade de anestesia profunda. 
C) Vítima de acidente automobilístico em uso de colar de imobilização cervical. 
D) Paciente em insuficiência respiratória aguda que teve duas tentativas 
frustradas de intubação. 
E) Vítima de trauma facial grave com difícil visualização de via aérea. 
 
 
QUESTÃO 35 – Em pacientes com hemorragia digestiva alta é correto afirmar: 
 
A) A endoscopia digestiva alta e mandatório e tem alta resolutividade diagnóstica 
e terapêutica devendo ser realizada o mais rápido possível. 
B) O uso de octreotídeo está indicado nos casos de varizes de esôfago e nos 
casos de Mallory Weiss. 
C) O uso de bloqueadores H2 e tão eficiente quanto o uso de bloqueadores de 
bomba de prótons nos casos de sangramento por úlcera gástrica. 
D) O uso do balão gastroesofágico é eficaz em parar o sangramento e pode 
permanecer colocados por até no máximo 4 dias. 
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E) Pacientes hemodinamicamente instáveis e chocados devem ser intubados 
somente após a realização da endoscopia alta ou da colocação do balão 
gastroesofágico. 
 
 
QUESTÃO 36 – Sobre o uso de concentrado de hemácias é correto afirmar, 
EXCETO: 
 
A) O uso de concentrado de hemácias é indicado em casos de anemia 
sintomática, ou seja, em casos onde se faz necessária a otimização da DO2. 
B) O uso de concentrado de hemácias deve ser realizado na maior parte dos 
pacientes com Hb<7,0mg/dl e deve ser evitado na maior parte dos pacientes 
com Hb>9,0mg/dl. 
C) Nas primeiras horas após hemorragias agudas os níveis de Hb/Hcto não são 
considerados como bons parâmetros para a decisão de transfusão devendo-se 
guiar por parâmetros hemodinâmicos clínicos nessas situações. 
D) Em pacientes coronariopatas, chocados, gestantes e crianças deve-se 
almejar níveis de Hb idealmente iguais ou superiores a 9 mg/dl. 
E) O uso de concentrado de hemácias deve sempre ser seguido de dose de 
diurético para evitar edema agudo de pulmão. 
 
 
QUESTÃO 37 – Sobre o atendimento inicial de um paciente com emergência 
neurológica, marque a alternativa CORRETA: 
 
A) Pacientes com Glasgow iguais ou inferiores a 10 devem ser imediatamente 
intubados. 
B) Caso o paciente apresente convulsão deve receber dose de ataque de 
Diazepam e a seguir receber dose profilática de hidantal de 100mg a cada 8h 
EV. 
C) Caso o paciente apresente convulsão deve receber dose de Diazepam para 
controle imediato da crise e a seguir receber dose plena de hidantalizacão 
(18mg/kg) seguida de dose profilática 100mg a cada 8h EV até ser esclarecida 
a causa da convulsão. 
D) Tomografia de crânio com contraste é mandatório na maioria dos casos de 
emergência neurológica. 
E) Elevação da cabeceira em 60 graus ajuda a reduzir a pressão intracraniana e 
deve ser realizada em todos os pacientes. 
 
 
QUESTÃO 38 – Sobre pacientes neurocríticos é CORRETO afirmar que: 
 
A) Pacientes com hemorragia subaracnóide (HSA) geralmente devem ser 
avaliados com arteriografia para identificação ou exclusão da presença de má 
formação arteriovenosa (MAV) ou de Aneurismas. 
B) Os níveis de pressão arterial almejados em pacientes com hemorragias 
parenquimatosas deve ser inferior ao de pacientes com eventos isquêmicos na 
fase aguda, mas hipotensão é ainda mais deletério do que hipertensão leve 
mesmo nesses pacientes. 
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C) Gastroprofilaxia em pacientes com dieta zero deve ser realizada, bem como 
mudança de decúbito a cada 2 h e tromboprofilaxia adequada. 
D) Agitação nesses pacientes pode significar hipóxia, hipercapnia e piora do 
edema cerebral e sedação sem avaliação da causa pode agravar o paciente. 
E) Todas as alternativas acima estão corretas. 
 
 
QUESTÃO 39 – Sobre a abordagem de um paciente com dispneia aguda na 
emergência, qual a alternativa CORRETA: 
 
A) Ofertar oxigênio é sempre indicado independente da saturação de O2 inicial 
do paciente. 
B) RX de Tórax, ECG e gasometria são indicados na grande maioria desses 
pacientes e apresentam boa relação custo-benefício e risco-benefício. 
C) Somente com a realização oximetria de pulso avalia-se bem a oxigenação e 
a ventilação desses pacientes não sendo necessário a gasometria quando a 
oximetria está normal. 
D) Quadros de dispneia aguda associados a coma grave ou a quadros de choque 
requerem intubação traqueal e suporte com ventilação mecânica. 
E) As alternativas “b” e “d” estão corretas. 
 
 
QUESTÃO 40 – No acidente vascular encefálico isquêmico: 
 
A) O uso de t-Pa está indicado nas primeiras três horas. 
B) O t-PA está indicado quando há convulsão no início do quadro. 
C) O t-PA é indicado quando a contagem de plaquetas for inferior a 
100.000/mm3. 
D) O uso de O2 suplementar é indispensável na fase aguda. 
E) A área de penumbra isquêmica melhora com a hipotensão arterial. 
 
 
QUESTÃO 41 – Indique a alternativa que expressa a sequência de drogas 
recomendadas no estado de mal epiléptico refratário, a partir do início da crise: 
 
A) Midazolan, Carbamazepina, Fenitoina, Tiopental. 
B) Diazepam, Fenitoina, Fenobarbital, Tiopental. 
C) Fenitoina, Lorazepan, Fenobarbital, Tiopental. 
D) Diazepam, Fenitoina, Pancurônio, Fenobarbital. 
E) Propofol, Diazepam, Fenobarbital, Fenitoina. 
 
 
QUESTÃO 42 – As condições abaixo são causas de hipopotassemia, EXCETO: 
 
A) Hiperaldosteronismo secundário, associado a hipertensão maligna. 
B) Deficiência de magnésio. 
C) drenagem excessiva de sonda nasogástrica. 
D) Rabdomiólise associada a insuficiência renal aguda oligúria. 
E) Uso excessivo de diurético de alça (exemplo: furosemida). 
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QUESTÃO 43 – Paciente com quadro de IRA oligúria, apresenta alterações no 
ECG típicas (QRS alargado e condução sinuventricular). Qual a sua conduta 
imediata? 
 
A) Gluconato de cálcio + bicarbonato de sódio IV. 
B) Infusão de xilocaína. 
C) Infusão rápida de cloreto de amônia a 2%. 
D) Instalação de um marca-passo transvenoso. 
E) Cardioversão elétrica, seguida de amiodarona IV. 
 
 
QUESTÃO 44 – Qual dos efeitos não é normalmente observado com o uso de 
PEEP? 
 
A) Diminuição do retorno venoso. 
B) Hiperinsuflação de alvéolos não persuadidos. 
C) Aumento da resistência vascular sistêmica. 
D) Aumento da resistência vascular pulmonar. 
E) Aumento do espaço morto em pacientes hipovolêmicos. 
 
 
QUESTÃO 45 – Com relação a pressão de suporte, podemos afirmar que: 
 
A) É um modo espontâneo de ventilação que cicla pela pressão. 
B) É um modo controlado de ventilação que cicla pela pressão. 
C) É um modo controlada de ventilação que cicla pelo fluxo. 
D) É um modo assistido de ventilação que cicla pela pressão. 
E) É um modo assistido de ventilação que cicla pelo fluxo. 
 
 
QUESTÃO 46 – Dentre as principais complicações do pós-operatório de cirurgia 
de revascularização miocárdica, é errado afirmar que: 
 
A) Os principais predadores de infarto no peei-operatório são: sexo feminino, 
andina instável, doença arterial e tempo de CEC prolongado. 
B) A fibrilação atrial é uma complicação rara, ocorre em menos de 5% dos 
pacientes e é diretamente proporcional a idade. 
C) A CEC causa disfunção no sistema intrínseco de coagulação, sistema 
fibrinolítico e sistema plaquetário. 
D) O acidente vascular cerebral tem incidência entre 1-5% e é diretamente 
proporcional a idade. 
E) Nenhuma das anteriores. 
 
 
QUESTÃO 47 – Com relação ao EAP é correto afirmar que: 
 
A) O EAP de causa cardiogênica está relacionado ao aumento da pressão 
oncótica no capilar pulmonar. 
B) Hipoalbuminemia de causa renal (síndrome nefrótica) ou hepática, poderia 
desencadear EAP. 



12 
 
 

  
  

C) O EAP de causa neurogênica, pós cardioversão elétrica, intoxicação por 
inseticida, organofosforado, e overdose de heroína são frequentes e causados 
por mecanismos complexos e totalmente esclarecidos do ponto de vista 
fisiológico. 
D) EAP da SDRA é causado por lesão da membrana alvéolo-capilar e não 
primariamente pela falência cardíaca. 
E) Nenhuma das anteriores 
 
 
QUESTÃO 48 – Constitui causa de taquicardia ventricular recorrente: 
 
A) Insuficiência mitral. 
B) Embolia Pulmonar. 
C) Aneurisma de ventrículo esquerdo. 
D) Aneurisma de aorta. 
E) Nenhuma das anteriores. 
 
 
QUESTÃO 49 – Qual dos exames abaixo é mais indicado no auxílio do 
diagnóstico de pacientes com dispneia e suspeita clínica de ICC? 
 
A) Troponina. 
B) Dimero – D. 
C) BNP. 
D) CK-MB. 
E) Nenhuma das anteriores. 
 
 
 
 
QUESTÃO 50 – A respeito da FA aguda nos pacientes de UTI, é CORRETO 
afirmar: 
 
A) É obrigatório a verificação de fatores desencadeantes passíveis de correção, 
como uso de drogas, distúrbio eletrolíticos e ventilatórios. 
B) O uso de amiodarona endovenosa reverte a arritmia em cerca de 80% dos 
casos, devendo ser sempre o tratamento de escolha inicial. 
C) A perda da sincronia atrioventricular e o aumento da frequência cardíaca 
podem resultar em deterioração hemodinâmica num paciente critico, estando, 
nesses casos, indicados o uso de adenosina em bolus. 
D) O beta-bloqueador tem efeito profilático de fibrilação atrial em perioperatório 
de cirurgia cardíaca. 
E) Nenhuma das anteriores. 

 


