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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 
10:

Seria ingenuidade procurar nos provérbios de 
qualquer povo uma filosofia coerente, uma arte 
de viver. É coisa sabida que a cada provérbio, por 
assim dizer, responde outro, de sentido oposto. A 
quem preconiza o sábio limite das despesas, porque 
“vintém poupado, vintém ganhado”, replicará o 
vizinho farrista, com razão igual: “Da vida nada se 
leva”. (...)
Mais aconselhável procurarmos nos anexins não a 
sabedoria de um povo, mas sim o espelho de seus 
costumes peculiares, os sinais de seu ambiente 
físico e de sua história. As diferenças na expressão 
de uma sentença observáveis de uma terra para 
outra podem divertir o curioso e, às vezes, até instruir 
o etnógrafo.
Povo marítimo, o português assinala semelhança 
grande entre pai e filho, lembrando que “filho de 
peixe, peixinho é”. Já os húngaros, ao formularem a 
mesma verdade, não pensavam nem em peixe, nem 
em mar; ao olhar para o seu quintal, notaram que a 
“maçã não cai longe da árvore”.

Trecho de Paulo Rónai, em Como aprendi o 
português e outras aventuras.

01. Assinale a alternativa que apresenta a 
interpretação mais adequada ao sentido global do 
texto. 

a) O autor enfatiza que os provérbios correspondem, 
sempre, de maneira fidedigna, ao modo de pensar 
coerente de um povo, não havendo oposições de 
sentido entre um provérbio e outro. 
b) O objetivo central do texto é demonstrar que a 
filosofia de um povo é encontrada nos provérbios que 
esse mesmo povo produz. A prova disso é que não 
existem provérbios com sentidos contrários entre si. 
c) O objetivo do texto é chamar a atenção para o 
ambiente e costumes presentes na criação dos 
provérbios, citando, por exemplo, a mesma verdade 
expressa em provérbios diferentes, como no caso 
dos provérbios do povo português e húngaro. 
d) Os provérbios representam a coerência do modo 
de pensar de uma nação. Não há a possibilidade 
de haver provérbios com sentidos contrários entre 
si, visto que toda a sabedoria de um povo é sempre 
coerente e representa uma filosofia e sua arte de 
viver.
_________________________________________
02. Assinale a alternativa que apresenta o 
termo “sábio” sendo usado da mesma forma e 
desempenhando a mesma função sintática do que 
na frase “o sábio limite das despesas”. 

a) Um sábio disse ao outro: não importa o tempo, 
mas o que se faz dele.
b) A sabedoria é para o sábio um grande tesouro que 
nunca se esgota. 
c) O verdadeiro sábio é aquele que se preocupa 
unicamente com aprender.
d) O sábio pensamento de um povo consiste em 
conhecer sua identidade. 
_________________________________________
03. Assinale a alternativa que classifica 
CORRETAMENTE a função sintática do termo 
“sábio” na frase “o sábio limite das despesas”. 

a) Adjunto adnominal.
b) Sujeito composto.
c) Verbo de ligação.
d) Predicado nominal.
_________________________________________
04. Assinale a alternativa que apresenta 
somente termos com sentido contrário ao termo 
“peculiar”, presente em “o espelho de seus costumes 
peculiares”. 

a) Geral, particular, comum. 
b) Vulgar, ordinário, geral.
c) Banal, comum, específico.
d) Usual, único, vulgar. 
_________________________________________
05. Assinale a alternativa que apresenta a 
reflexão expressa nos provérbios “filho de peixe, 
peixinho é” e “a maçã não cai longe da árvore”.

a) A vida de um filho vale mais do que as riquezas.
b) Os pais não devem se preocupar com o futuro dos 
filhos.
c) Os filhos geralmente têm características 
semelhantes aos pais.
d) A verdadeira função de um pai é proteger seu filho. 
_________________________________________
06. Assinale a alternativa que classifica 
CORRETAMENTE a função sintática do termo “é”, 
em “filho de peixe, peixinho é”. 

a) Conjunção aditiva.
b) Conjunção adversativa.
c) Verbo de ligação.
d) Verbo transitivo. 
_________________________________________
07. Assinale a alternativa que apresenta o sujeito 
da frase “não pensavam nem em peixe, nem em 
mar”. 

a) Os húngaros. 
b) Os provérbios. 
c) Os portugueses.
d) Os pais.
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08. Assinale a alternativa que indica 
CORRETAMENTE a função sintática desempenhada 
pelo termo “maçã” em “a maçã não cai longe da 
árvore”.
 
a) Núcleo do sujeito.
b) Adjunto adnominal.
c) Predicado verbo-nominal.
d) Predicado verbal.
_________________________________________
09. Assinale a alternativa que apresenta o termo 
que está na origem da palavra “aconselhável”: 

a) Concelho. 
b) Conselho.
c) Concílio.
d) Conciliar.
_________________________________________
10. A respeito do termo “ganhado”, presente 
no provérbio “vintém poupado, vintém ganhado”, 
analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA.

I. O termo está no masculino e no singular, 
concordando com o termo “ vintém”.
II. “Ganhado”  é um dos particípios do verbo “ganhar”.

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Nenhuma afirmativa está correta.
d) Ambas as afirmativas estão corretas. 

_________________________________________
QUESTÕES 11 A 20 - NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO

11. É proibido ao Servidor Público, segundo o 
Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos 
Pinhais, EXCETO:

a) Faltar ou ausentar-se do serviço durante o 
expediente, sem prévia autorização do chefe 
imediato. 
b) Acatar ou cumprir ordens emanadas de autoridade 
competente.
c) Trabalhar com negligência, em detrimento do 
serviço.
d) Opor resistência injustificada ao andamento de 
documento e processo ou execução de serviço.
_________________________________________
12. Sobre a Acumulação, segundo o Estatuto 
dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, 
assinale a alternativa CORRETA:

a) É vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos, exceto quando houver compatibilidade de 
horários, para todos os cargos.
b) É permitida a acumulação em caso de percepção 
de pensões civis e militares.

c)  O  servidor  não  pode  exercer,  simultaneamente,
mais de uma função de direção, chefia 
e assessoramento, bem como receber, 
cumulativamente, vantagens pecuniárias dessa 
natureza, nem mesmo no Quadro do Magistério. 
d) É vedada a acumulação de pensões com provento 
ou remuneração. 
_________________________________________
13. A respeito da responsabilidade do servidor, 
conforme o Estatuto dos Servidores Públicos de São 
José dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A responsabilidade civil ou administrativa do 
servidor será afastada, no caso de absolvição 
criminal, mesmo que confirmada sua autoria.
b) A responsabilidade administrativa resulta de atos 
infracionais praticados ou omissões ocorridas no 
desempenho do cargo ou função. 
c) As cominações civis, penais e administrativas 
poderão acumular-se, sendo independentes entre si. 
d) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o 
servidor responde civil, penal e administrativamente.
_________________________________________
14. Sobre a publicidade dos atos do Município, 
segundo a Lei Orgânica do Município de São José 
dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A publicação das leis e atos municipais far-se-á 
por meio de órgão eletrônico oficial do município e/
ou por meio de órgão de imprensa local e/ou por 
imprensa oficial do Estado. 
b) Nenhum ato produzirá efeito antes de sua 
publicação. 
c) Nunca poderão ser publicados atos de forma 
resumida, mesmo que forem atos normativos.
d) Se as publicações das leis e atos oficiais do 
Município foram realizadas por órgão eletrônico 
oficial, deverá ser disponibilizado na forma impressa, 
mediante solicitação dos interessados. 
_________________________________________
15. Segundo a Lei Orgânica do Município de São 
José dos Pinhais, qual dos Atos Administrativos a 
seguir, NÃO trata-se de um DECRETO:

a) Provimento a vacância dos cargos públicos e 
demais atos de efeitos individuais.
b) Declaração de utilidade pública ou necessidade 
social, para fins de desapropriação ou de servidão 
administrativa.
c) Permissão de uso dos bens municipais.
d) Fixação e alteração de preços.
_________________________________________
16. Segundo a Lei Orgânica do Município de 
São José dos Pinhais, são Direitos dos Servidores 
Públicos, EXCETO:

a) Vencimentos ou proventos não inferiores ao 
salário mínimo.
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b) Duração de jornada de trabalho normal não 
superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 
horas semanais, facultadas a compensação de 
horário, escalas e redução de jornada. 
c)  Gozo de férias anuais remuneradas, pelo menos, 
com um terço a mais que a remuneração normal, 
vedada a contagem em dobro.
d) Adicionais por tempo de serviço, na forma que a 
lei estabelecer.
_________________________________________
17. Enumere as colunas, sobre as espécies de 
atos administrativos:

(1) NORMATIVOS, 
(2) ORDINÁRIOS, 
(3) NEGOCIAIS, 
(4) ENUNCIATIVOS, 
(5) PUNITIVOS.

(   ) Envolvem o poder disciplinar, por sua vez, são 
de efeito externo, por exemplo, as suspensões e 
advertências.
(  ) São atos administrativos apenas no sentido 
formal, pois não expressam a vontade, mas 
declaram, por exemplo, certidões e atestados.
(   ) A título de exemplo, as licenças, autorizações, 
permissões, aprovações, admissões e dispensas. 
(  ) Têm a ver com o poder hierárquico, o qual 
se encontra entre a autoridade e o servidor. 
Basicamente, é o poder de ordenar, comandar, 
fiscalizar e corrigir as condutas dos seus subalternos. 
Exemplo, portarias.
(   ) É por meio da autoridade que tem o poder de 
editá-los, explicar e especificar um comando já 
contido em lei. Exemplo, decretos.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, 
de cima para baixo:

a) 5, 4, 3, 1, 2.
b) 3, 4, 5, 1, 2.
c) 5, 4, 3, 2, 1.
d) 3, 4, 5, 2, 1.
_________________________________________
18. Sobre o atendimento aos usuários do SUS, 
segundo a Lei 8080/90, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) Ficam obrigados a permitir a presença, junto à 
parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo 
o período de trabalho de parto, parto e pós-parto 
imediato.
b) O atendimento e a internação domiciliares serão 
realizados por equipes multidisciplinares que atuarão 
nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e 
reabilitadora.
c) As populações indígenas devem ter acesso 
garantido ao SUS, em âmbito local, regional e 
de centros especializados, de acordo com suas 
necessidades, compreendendo a atenção primária, 
secundária e terciária à saúde. 

d) Oferta de procedimentos terapêuticos somente 
em ambiente hospitalar.
_________________________________________
19. Assinale a alternativa INCORRETA, sobre 
como serão alocados os recursos do Fundo Nacional 
de Saúde (FNS):

a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta.
b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional.
c) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal.
d) Investimentos previstos no Plano quadrienal do 
Ministério da Saúde.
_________________________________________
20. Segundo a Portaria GM/MS n.°1.886 de 18 
de dezembro de 1997, o município deve cumprir 
os seguintes REQUISITOS para sua inserção 
ao Programa Agentes Comunitários de Saúde, 
EXCETO:

a) Apresentar ata de reunião do Conselho Municipal 
de Saúde onde está aprovada a implantação do 
programa. 
b) Comprovar a existência de Fundo Municipal de 
Saúde ou conta especial para saúde. 
c) Definir Unidade Básica de Saúde para referência e 
cadastramento dos Agentes Comunitários de Saúde 
no SAI/SUS. 
d) Garantir a existência de profissional(ais) 
enfermeiro(s), com dedicação integral na(s)
unidade(s) básica(s) de referência, onde no âmbito 
de suas atribuições exercerão a função de instrutor 
supervisor, na proporção de no máximo 20 Agentes 
Comunitários de Saúde para 01 (um) enfermeiro. 

_________________________________________
QUESTÕES 21 A 60 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21. De acordo com o Código de Processo Ético-
Profissional, aprovado pela Resolução CFM nº 
2.145/2016, assinale a alternativa CORRETA quanto 
a Sindicância:

a) Caso a denúncia esteja deficiente a ponto 
de comprometer sua exata compreensão em 
relação aos fatos e provas, o corregedor poderá 
conceder ao denunciante prazo de 30 dias para sua 
complementação.
b) A sindicância será arquivada sempre que houver 
desistência do denunciante ou caso a denúncia 
esteja deficiente a ponto de comprometer sua exata 
compreensão em relação aos fatos e provas.
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c) A sindicância será instaurada mediante denúncia 
escrita ou verbal, com identificação completa do 
denunciante, na qual conste o relato circunstanciado 
dos fatos, e quando possível, a qualificação completa 
do médico denunciado, com a indicação das provas 
documentais.
d) A sindicância será instaurada mediante denúncia 
escrita ou verbal, com identificação do denunciante 
ou por meio de denúncia anônima, na qual conste o 
relato circunstanciado dos fatos, e quando possível a 
qualificação completa do médico denunciado, com a 
indicação das provas documentais.
_________________________________________
22. Considerando o Código de Ética Médica, 
Resolução CFM nº 1.931/2009, assinale a alternativa 
CORRETA quanto ao Sigilo Profissional:

a) É vedado revelar sigilo profissional relacionado a 
paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou 
representantes legais, desde que o menor tenha 
capacidade de discernimento, salvo quando a não 
revelação possa acarretar dano ao paciente.
b) É vedado revelar sigilo profissional relacionado 
a paciente menor de idade, exceto a seus pais ou 
representantes legais, mesmo que o menor tenha 
capacidade de discernimento.
c) É recomendado revelar sigilo profissional 
relacionado a paciente menor de idade, a seus pais 
ou representantes legais, visto que a não revelação 
possa acarretar dano ao paciente.
d) É recomendado revelar sigilo profissional 
relacionado a paciente menor de idade, a seus pais 
ou representantes legais, desde que o paciente seja 
informado sobre a revelação do sigilo, visto que a 
não revelação possa acarretar dano ao paciente.
_________________________________________
23. Considere as afirmações abaixo e assinale 
alternativa que contemple CORRETAMENTE os 
itens de Responsabilidade Profissional presentes no 
Código de Ética Médica:

I. É vedado atribuir seus insucessos a terceiros e a 
circunstâncias ocasionais, exceto nos casos em que 
isso possa ser devidamente comprovado. 
II. É vedado deixar de assumir a responsabilidade de 
qualquer ato profissional que tenha indicado, ainda 
que solicitado ou consentido pelo paciente. 
III. É vedado deixar de assumir responsabilidade 
sobre procedimento médico que indicou ou do qual 
participou, mesmo quando vários médicos tenham 
assistido o paciente. 
IV. É vedado abandonar o plantão sem a presença 
de substituto, recomenda-se comparecer a plantão 
em horário preestabelecido. Permite-se a ausência 
do médico no estabelecimento de saúde, sem 
substituto e sem necessidade de justificativa, por até 
15 minutos.

V. É vedado atestar ou emitir laudos de forma secreta 
ou ilegível, sem a devida identificação de seu número 
de registro no Conselho Regional de Medicina da sua 
jurisdição, bem como assinar em branco folhas de 
receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros 
documentos médicos.

a) Estão corretas somente as afirmações I, II, III e IV.
b) Estão corretas somente as afirmações I, II, III e V.
c) Estão corretas somente as afirmações I, III, IV e V.
d) Todas as afirmações estão corretas.
_________________________________________
24. Quanto à exposição médica em Redes 
Sociais:

a) É permitido, ao médico, participar de anúncios 
de empresas comerciais, qualquer que seja sua 
natureza, valendo-se de sua profissão.
b) É permitido, ao médico, deixar de incluir, em 
anúncios profissionais de qualquer ordem, seu nome, 
seu número no Conselho Regional de Medicina, com 
o objetivo de discrição. 
c) É permitido, ao médico, anunciar área de atuação 
que esteja se qualificando, ainda sem registro no 
Conselho Regional de Medicina.
d) É permitido, ao médico, em anúncios profissionais, 
divulgar o nome do profissional, seu número no 
Conselho Regional de Medicina, com o estado da 
Federação da inscrição e Registro de Qualificação 
de Especialista quando anunciar a especialidade.
_________________________________________
25. Princípio da Bioética que trata dos direitos 
do paciente como pessoa individual e seu poder de 
decisão sobre o próprio tratamento é o:

a) Princípio da Beneficência.
b) Princípio da Justiça.
c) Princípio da Autonomia.
d) Princípio da Não Maleficência.
_________________________________________
26. Drogas vasoativas são utilizadas 
frequentemente no manejo de distúrbios 
hemodinâmicos e requerem uso criterioso. Quanto à 
sua ação farmacológica, pode-se dizer:

I. A Vasopressina provoca vasoconstrição pela 
interação com receptores V1 da musculatura lisa 
vascular. 
II. A Adrenalina não possui ação dose dependente 
e estimula receptores semelhantes aos da 
Vasopressina. 
III. A Noradrenalina possui efeito vasoconstrictor 
arterial, pela estimulação de receptores adrenérgicos 
alfa-1.

a) Apenas III está correta.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas I e III estão corretas.
d) I, II e III estão corretas.
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27. Ainda sobre Drogas Vasoativas, é 
INCORRETO afirmar:

a) A Dobutamina é uma catecolamina sintética que 
tem efeito dose dependente sobre o inotropismo 
miocárdico.
b) A Vasopressina é um hormônio produzido no 
hipotálamo sendo armazenado na hipófise. É liberado 
quando há estímulos como a hipotensão.
c) A Adrenalina é a droga de primeira escolha para o 
choque séptico.
d) Por possuir efeito vasoconstrictor, a Noradrenalina 
pode, na presença de hipovolemia, causar danos na 
hemodinâmica renal.
_________________________________________
28. Sobre a Pneumonia Nosocomial e a 
Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV), 
é CORRETO afirmar:

a) Paciente de 82 anos, intubado e conectado à 
ventilação mecânica há 2 horas, que apresenta 
secreção traqueal purulenta em grande quantidade já 
tem diagnóstico de PAV precoce. 
b) A higiene oral e troca de circuitos do ventilador 
quando sujos e danificados não são indicados de 
rotina como estratégias para a redução da PAV. 
c) O CPIS (Escore Clínico de Infecção Pulmonar) 
auxilia no diagnóstico de infecção pulmonar e leva em 
consideração, entre outros itens, idade do paciente, 
achados radiológicos e histórico de broncoaspiração.
d) Vancomicina, linezolina e teicoplanina são as 
opções para tratamento do Staphylococcus aureus 
resistentes a oxacilina, com boa penetração no 
pulmão.
_________________________________________
29. Considere os critérios diagnósticos de Berlim 
de 2012 para Síndrome do Desconforto Respiratório 
Agudo (SDRA) e assinale a alternativa CORRETA:

a) O início dos sintomas da síndrome deve ocorrer 
em até 3 dias a partir do fator desencadeante.
b) A origem da insuficiência respiratória da SDRA 
pode ser explicada por insuficiência cardíaca 
descompensada ou edema pulmonar por sobrecarga 
hídrica.
c) Na radiografia de tórax, devem ser visualizados 
infiltrados bilaterais, não explicados por derrames 
pleurais ou atelectasias. 
d) Os critérios de Berlim se diferenciam dos critérios 
da Conferência de Consenso Americano-Europeu 
apenas por determinar o tempo entre o início e a 
sintomatologia.
_________________________________________
30. A Analgosedação em UTI deve ser avaliada 
de forma individualizada, levando-se em conta 
indicação adequada, interações e efeitos adversos 
das medicações. Sobre o assunto, é CORRETO 
afirmar:

a) A Sedação profunda é indicada imediatamente 
após o procedimento de intubação orotraqueal por, 
pelo menos 24 horas, em todos os pacientes.
b) A Escala de RASS (Richmond Agitation-Sedation 
Scale) é utilizada para avaliação do grau de 
sedação, de forma que o objetivo é que a maioria 
dos pacientes mantenha níveis entre -3 e -5, salvas 
exceções.
c) A Escala BPS (Behavioral Pain Scale) auxilia 
a avaliação de intensidade da dor em pacientes 
incapazes de relatar e considera expressão facial, 
movimentos de membros superiores e adaptação à 
ventilação mecânica.
d) A única indicação de sedação profunda é controle 
de hipertensão intracraniana.
_________________________________________
31. O grupo de antimicrobianos que causa 
reações medicamentosas graves e incapacitantes 
como lesões em tendões (tendinite, ruptura, 
principalmente o tendão de Aquiles), artralgia, 
neuropatias, alteração de marcha, além de ter uma 
possível relação com aneurisma de aorta é:

a) Quinolonas.
b) Beta lactâmicos.
c) Macrolídeos.
d) Aminoglicosídeos.
_________________________________________
32. Hemorragias intracranianas pós Trauma 
Crânio Encefálico (TCE) são causa recorrente de 
internação em UTI. Sobre o assunto, é CORRETO 
afirmar:

a) O Hematoma epidural é a principal causa de 
internações em UTI em pacientes com TCE .
b) Hematomas subdurais apresentam-se como 
imagens biconvexas hiperdensas.
c) Hematoma subdural agudo é causado, na maioria 
das vezes, por lesão da artéria meníngea média.
d) Contusões cerebrais predominam em áreas 
frontotemporais e são consequência do contragolpe 
da superfície cortical contra estruturas rígidas.
_________________________________________
33. Assinale a alternativa que cita uma das 
indicações de colocação de Filtro de Veia Cava 
Inferior:

a) Embolia pulmonar recorrente, a despeito de 
adequada anticoagulação.
b) Primeiro episódio de Tromboembolismo Pulmonar.
c) Trombose de membro superior.
d) Embolia micótica.
_________________________________________
34. O Nitroprussiato é a medicação de escolha 
para o controle da pressão arterial nas Emergências 
Hipertensivas. Sobre a medicação, é CORRETO 
afirmar que:
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a) Causa vasoconstrição arterial periférica, aumento 
da pré-carga cardíaca e diminui débito cardíaco.
b) Não possui fotossensibilidade.
c) Seu início de ação é de 12 horas e sua meia-vida 
plasmática é de 24 horas, de modo que deve ser 
associado a outros anti-hipertensivos para o controle 
pressórico imediato.
d) O uso prolongado pode proporcionar intoxicação 
por cianeto.
_________________________________________
35. Sobre o tratamento de convulsões, considere 
as seguintes afirmações e assinale a alternativa 
CORRETA.

I. O tratamento de Emergência é o uso de 
benzodiazepínico, preferencialmente por via 
intravenosa.
II. O tratamento de Urgência se dá com droga 
anticonvulsivante de ação mais prolongada do que a 
droga do tratamento de emergência.
III. Diante da falência dos tratamentos de 
emergência e urgência, sugere-se novo bolus de 
anticonvulsivante ou sedativos contínuos.

a) Somente I está correta.
b) Somente III está correta.
c) Somente I e III estão corretas.
d) Todas estão corretas.
_________________________________________
36. A fenitoína é um anticonvulsivante 
amplamente utilizado, principalmente como terapia 
de Urgência nos pacientes com crises convulsivas. 
Sobre a droga, é CORRETO afirmar:

a) A dose de ataque é 20mg/Kg, devendo ser 
infundida em 50mg/min e diluída em soro glicosado.
b) Caso a crise convulsiva não cesse após sua 
administração inicial (20mg/Kg), é possível realizar 
dose adicional (10mg/Kg).
c) É necessário ser infundida em acesso venoso 
central.
d) Efeitos adversos não são associados à dose de 
infusão
_________________________________________
37. Assim como a Amiodarona, a seguinte droga 
pode ser utilizada em paradas cardiorrespiratórias, 
com ritmo chocável, refratário à desfibrilação, de 
acordo com o ACLS 2018 (Advanced Cardiac Life 
Support):

a) Esmolol.
b) Lidocaína.
c) Epinefrina.
d) Atropina.
_________________________________________
38. Assinale o antifúngico de escolha para o 
tratamento de Candidemia em pacientes gravíssimos 
não neutropênicos:

a) Fluconazol.
b) Caspofungina.

c) Nistatina. 
d) Voriconazol.
_________________________________________
39. Pacientes com Hemorragia Digestiva Alta 
(HDA) grave devem ser monitorizados em ambiente 
de terapia intensiva, devido ao seu potencial de 
instabilização hemodinâmica. Sobre a condição, 
qual afirmativa é a CORRETA?

a) Para ser evitada a realização da Endoscopia 
Digestiva Alta, todos os pacientes devem ser 
submetidos à passagem do Balão de Sengstaken-
Blakemore.
b) A terapia com inibidor de bomba de prótons 
endovenosa pode promover a diminuição de 
ressangramento da úlcera péptica.
c) A HDA é o sangramento gastrointestinal que cursa 
com hematêmese e melena, independente do local 
de sangramento.
d) Úlceras gástricas sangrantes causam hemorragia 
digestiva alta e, as duodenais, hemorragia digestiva 
baixa.
_________________________________________
40. De acordo com a Brain Trauma Foundation, 
são indicações de monitorização da Pressão 
Intracraniana (PIC) em pacientes vítimas de Trauma 
Cranioencefálico (TCE), EXCETO:

a) Escala de coma de Glasgow 4 + Tomografia de 
crânio anormal.
b) TCE Grave + idade maior que 40 anos + 
descerebração + Tomografia de Crânio sem 
alterações.
c) Todo TCE grave.
d) Escala de coma de Glasgow 6 + PA sistólica 
60mmHg + idoso + Tomografia de crânio normal.
_________________________________________
41. Associe os antimicrobianos a seus efeitos 
colaterais:
I. Polimixina.
II. Vancomicina.
III. Azitromicina.

a. Neurotoxicidade.
b. Hepatotoxidade.
c. Síndrome do homem vermelho.

a) I – a, II – c, III – b.
b) I –a, II – b, III – c.
c) I – c, II – a, III – b.
d) I – b, II – c, III – a.
_________________________________________
42. Assinale a CORRETA associação entre 
medicação e antídoto correspondente:

a) Morfina – flumazenil.
b) Diazepam – naloxone.
c) Paracetamol - acetilcisteína.
d) Fenitoína – vitamina K.
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43. Sobre as Infecções do Sistema Nervoso 
Central relacionadas a cateteres, considere 
as seguintes afirmativas e assinale a resposta 
CORRETA:

I.A Vancomicina tem boa penetração no sistema 
nervoso central.
II.A coleta de líquor seriada está indicada aos 
pacientes com derivações ventriculares externas, 
mesmo sem sintomas infecciosos.
III. É recomendada a remoção da derivação, caso 
haja infecção associada.

a) Apenas I está correta.
b) Apenas III está correta.
c) Apenas I e III estão corretas.
d) I, II e III estão corretas.
_________________________________________
44. Assinale a alternativa que descreva os 
sintomas de IMINÊNCIA de Eclâmpsia:

a) Cefaleia, perda líquida via vaginal e convulsões.
b) Cefaleia, epigastralgia e escotomas visuais.
c) Convulsões, choque e oliguria.
d) Sangramentos, hipertensão e abortamento.
_________________________________________
45. O Delirium é uma disfunção orgânica aguda 
potencialmente reversível muito incidente no paciente 
grave. Sobre a condição, é CORRETO afirmar:

a) Por ser aguda, não possui relação com desfechos 
a longo prazo.
b) O CAM-ICU é um método diagnóstico que pode ser 
utilizado até em pacientes em ventilação mecânica.
c) O uso de benzodiazepínicos está associado à 
prevenção do quadro.
d) O tratamento baseia-se em contenção ao leito, nas 
formas hiperativas, e medicações que proporcionem 
sedação profunda e prolongada.
_________________________________________
46. De acordo com o Estudo SEPSIS-3, os 
critérios clínicos atuais para SEPSE são:

a) Suspeita ou certeza de infecção e um aumento 
agudo de ≥ 2 pontos no SOFA em resposta a uma 
infecção (representando disfunção orgânica).
b) Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica 
(SIRS) + suspeita de infecção.
c) Pelo menos uma cultura positiva + idade > 2 meses 
+ disfunção de múltiplos órgãos.
d) Necessidade de vasopressor para manter pressão 
arterial média acima de 65mmHg + lactato maior do 
que 2mmol/L.
_________________________________________
47. Paciente de 80 anos e diagnóstico de 
sepse de foco pulmonar, com necessidade de 
Noradrenalina para manutenção de Pressão arterial 
média acima de 65mmHg, além de medida de lactato 
sérico 3,5mmol/L possui, de acordo com o Estudo 
SEPSIS-3: 

a) Sepse Leve.
b) Sepse Grave.
c) Choque Séptico.
d) SIRS. 
_________________________________________
48. Considerando-se os distúrbios de potássio 
no paciente grave, avalie as afirmativas e assinale a 
alternativa CORRETA:

I.O potássio é o íon mais prevalente do meio 
extracelular e mantém seu balanço por meio 
regulação hormonal.
II. Algumas causas de hipocalemia são aporte 
reduzido, perdas urinárias, perdas gastrointestinais 
(diarreia ou vômito).
III.O Gluconato de cálcio atua reduzindo a 
concentração de potássio no sangue, devendo ser 
utilizado em todos os pacientes com aumento de 
potássio sérico acima de 5 mEq/L.

a) I e II estão corretas.
b) I e III estão corretas.
c) Apenas II está correta.
d) Nenhuma está correta.
_________________________________________
49. O Magnésio possui efeito protetor sobre o 
miocárdio. Sugere-se que a hipomagnesemia pode 
predispor a arritmias cardíacas. A administração de 
Sulfato de Magnésio é indicada no tratamento de:

a) Torsades de Pointes.
b) Parada cardiorrespiratória em assistolia.
c) Hipercalemia refratária.
d) Intoxicação por lítio.
_________________________________________
50. A Colite Pseudomembranosa é uma 
importante afecção do trato gastrointestinal em 
pacientes graves. Assinale a alternativa INCORRETA 
sobre a patologia.

a) É causada pelo Clostridium difficile, um bacilo 
anaeróbio gram-positivo.
b) O uso prévio de antimicrobianos como Clindamicina 
e Cefalosporinas é fator de proteção.
c) A transmissão ocorre via fecal-oral.
d) Perfurações e Megacólon tóxico são potenciais 
complicações.
_________________________________________
51. Assinale o antimicrobiano utilizado no 
tratamento de Colite Pseudomembranosa e sua via 
de administração:

a) Clindamicina – endovenosa.
b) Vancomicina – endovenosa.
c) Vancomicina – oral.
d) Ceftriaxone – endovenoso.
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52. Pacientes gravemente traumatizados podem 
desenvolver a chamada “Tríade Letal”, que contribui 
de forma negativa no desfecho e deve ser impedida 
para evitar a morte. Ela é composta por:

a) Hipotermia, acidose e coagulopatia.
b) Hipertermia, alcalose e trombocitopenia.
c) Anemia, plaquetopenia e choque.
d) Hiportermia, hipotensão e taquicardia.
_________________________________________
53. Homem de 80 anos, no 1º. Dia pós operatório 
hernioplastia inguinal direita, apresenta queixa 
de mal estar torácico súbito, seguida de parada 
cardiorrespiratória, com ritmo do desfibrilador em 
fibrilação ventricular. Sem retorno à circulação 
espontânea após 2 ciclos de ressuscitação 
cardiopulmonar, 2 desfibrilações e 1 ampola de 
adrenalina. Qual a medicação e dose a ser utilizada 
agora?

a) Amiodarona 300mg.
b) Adenosina 12mg.
c) Sulfato de magnésio 2g.
d) Bisoprolol 5mg.
_________________________________________
54. Quanto à escolha do sítio para punção 
de acesso venoso central, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) Acesso femoral deve ser evitado em pacientes que 
deambulem.
b) Acesso subclávio é menos relacionado a infecção 
que o jugular e o femoral.
c) Acesso subclávio direito está associado a lesões 
do ducto torácico.
d) As contraindicações relativas à passagem de 
acesso jugular são coagulopatia e alteração anatomia 
local.
_________________________________________
55. Paciente com história de trauma torácico, 
ao exame físico dispneico, hipotenso, com pulso 
paradoxal, bulhas cardíacas abafadas, estase 
veias jugulares e ausculta pulmonar sem alterações 
apresenta, possivelmente:

a) Tamponamento cardíaco. 
b) Pneumotórax espontâneo. 
c) Hemotórax discreto.
d) Tromboembolismo pulmonar.
_________________________________________
56. A Hemorragia Subaracnoidea (HSA) não 
traumática é causada, em sua maioria, por ruptura 
de aneurismas intracranians e requer tratamento 
neurointensivo, devido à sua alta morbimortalidade. 
Considerando suas potenciais complicações, 
assinale a alternativa CORRETA:

a) O ressangramento é incomum nos primeiros 
meses e tem mortalidade baixa.

b) O tamanho do aneurisma e a presença de sangue 
intraventricular são fatores de risco para isquemia 
cerebral tardia.
c) A hidrocefalia é tratada apenas com medidas 
clínicas como cabeceira a 30 graus e posicionamento 
da cabeça, sem tratamento cirúrgico, caso não 
apresente encefalite.
d) Entre os distúrbios eletrolíticos, os de sódio são 
pouco comuns, no entanto merecem vigilância, por 
serem potencialmente graves.
_________________________________________
57. A Hemorragia Intraparenquimatosa é a 
doença de pior prognóstico entra os acidentes 
vasculares cerebrais. Assinale a alternativa que 
NÃO corresponde a uma meta terapêutica da 
condição:

a) Manejo de pressão arterial sistólica.
b) Normalização rápida de distúrbios de coagulação.
c) Anticonvulsivantes, caso apresente crise 
convulsiva.
d) Drenagem cirúrgica, independente de suas 
dimensões.
_________________________________________
58. Assinale a alternativa que descreve uma 
contraindicação para Nutrição Parenteral:

a) Fístula trato gastrointestinal.
b) Infecção controlada.
c) Capacidade de se alimentar via enteral, atingindo 
metas calóricas diárias.
d) Incapacidade de se alimentar via enteral, não 
atingindo metas calóricas diárias.
_________________________________________
59. Situação bastante recorrente na Unidade de 
Terapia Intensiva, o Protocolo de Morte Encefálica, 
sofreu modificações recentes no Brasil. Sobre o 
assunto, considere as afirmativas e assinale a 
resposta CORRETA:

I.O intervalo de tempo entre os exames clínicos 
para adultos é de, no mínimo, 6 horas.
II. Devem ser realizados 2 exames clínicos, sendo 
que, necessariamente, pelo menos um dos médicos 
seja Neurologista.
III.A hora do óbito que constará no Atestado de Óbito 
deve ser a do último dos 3 exames (dois físicos e 
um complementar). 

a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas I e III estão corretas.
c) Apenas III está correta.
d) Todas estão corretas.
_________________________________________
60. Após o diagnóstico de Morte Encefálica, o 
potencial doador deve receber todos os cuidados 
intensivos necessários, exigindo do médico 
intensivista habilidades para manejo adequado. 
Sobre a Manutenção do Potencial Doador, é 
INCORRETO afirmar:
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a) Caso haja necessidade de vasopressores, sugere-
se uso de Vasopressina.
b) Sepse refratária é contraindicação de doação de 
órgãos.
c) Deve-se manter estratégia ventilatória protetora.
d) Caso haja parada cardiorrespiratória, não há 
orientação de tratá-la, sugerindo-se cessar os 
esforços.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 15/04/2019.


