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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 
05.

VOCÊ RECONHECE QUANDO CHEGA A FELICIDADE?

Tenho uma forte antipatia pela obrigação de ser feliz que 
acompanha o Carnaval. Quem foge da folia ganha o rótulo de 
antissocial, depressivo ou chato. Nada contra o Carnaval. Ape-
nas contra essa confusão de conceitos. Uma festa alegre não 
significa que você esteja plenamente feliz. E forçar uma situação 
de felicidade tem tudo para terminar em arrependimento e frus-
tração. Aliás, você reconhece a felicidade quando ela chega? 
Sabe que está sendo feliz naquele momento? Espere um pouco 
antes de responder. Pense de novo.

Estamos falando de felicidade! Não de uma alegria qualquer. 
E qual é a diferença? Bem, descrever a felicidade não é fácil. 
Ela é muito recatada. Não fica ali,  posando para foto,  sabe? 
Mas um Manual de Reconhecimento da Felicidade diria mais ou 
menos o seguinte: Ela é mansa. Não faz barulho. Ao mesmo 
tempo é farta. Quando chega, ocupa um espaço danado. Ape-
sar disso, você quase não repara que ela está ali. Se chamar a 
atenção, não é ela. É euforia. Alegria. A licenciosidade de uma 
noite de Carnaval. Ou um reles frenesi qualquer, disfarçado de 
felicidade.

A dita cuja é discreta. Discretíssima. E muito tranquila. Ela te 
faz dormir melhor. E olha, vou te contar uma coisa: a felicidade é 
inimiga da ansiedade. As duas não podem nem se ver. Essa é a 
melhor  pista  para  o  seu  Manual  de  Reconhecimento  da 
Felicidade. Se você se apaixonou e está naquela fase de pura 
ansiedade,  mesmo que esteja  superfeliz,  não é felicidade.  É 
excitação. Paixonite. Quando a ansiedade for embora, pode ser 
que a felicidade chegue. Mas ninguém garante.

É temperamental, a felicidade. Não vem por qualquer coisa. 
E para ficar então… hi, não conheço nenhum caso de alguém 
que  a  tenha  tido  por  perto  a  vida  inteira.  Por  isso  é  tão 
importante reconhecê-la quando ela chega. Entendeu agora por 
que a minha pergunta? Será que você sabe mesmo quando 
está feliz? Ou será que você só consegue saber que foi feliz 
quando a felicidade já passou?

Eu estudo muito a felicidade. Mas não consigo reconhecê-la. 
Talvez porque eu seja péssima fisionomista. Ou porque ela seja 
muito mais esperta do que eu. Mais sábia. Fato é que eu só sei 
que  fui  feliz  depois.  No  futuro.  Olho  para  o  passado  e 
reconheço: “Nossa, como eu fui feliz naquela época!” Mas no 
presente ela sempre me dá uma rasteira. Ando por aí, feliz da 
vida e  nem sei  que estou nesse estado.  Por  isso,  aproveito 
menos do que poderia a graça que é ter assim, tão pertinho, a 
tal da felicidade.

Nos últimos tempos, dei para fazer uma lista de momentos 
felizes. E aqui é importante deixar claro que esses momentos 
devem durar um certo período de tempo. Um episódio isolado 
feliz – como quatro dias de Carnaval, por exemplo – não signifi-
ca felicidade. A felicidade, quando vem, não vem de passagem. 
Não dura para sempre, mas dura um tempinho. Gosta de uma 
certa estabilidade, a danada! O problema é saber que ela está 
ali na hora em que ela está ali. Mas, voltando à lista, até que ela 
é longa.

Já fui bastante feliz. Talvez não na maior parte do tempo. 
Mas  acho  que  ninguém  é.  A  lista  é  um  grande  exercício. 
Sabendo quando você foi feliz, é mais fácil descobrir por que 
você foi feliz. Para ser ainda mais funcional, é bom que a lista 
seja cronológica. Lendo a minha, constato que fico cada vez 
mais feliz e por mais tempo. Será que ela está aqui agora? Não 
sei dizer. Mas a paz de que desfruto agora é um sintoma dela.
E isso não tem nada a ver com a tal obrigação de ser feliz desfi-
lando no Sambódromo. Continuo meus estudos. Já tenho certe-
za de que hoje sou mais amiga da felicidade do que jamais fui 
em qualquer tempo.
PADRÃO,  Ana Paula.  Você reconhece quando chega a felicidade? In: 
ISTOÉ, São Paulo, 28 fev. 2012.  Editora Três, p. 98.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ideia principal defendida no texto é a de que

(A) o conceito de felicidade é mais complexo do que a vi-
vência de algumas situações de entusiasmo fugazes 
e eufóricas.

(B) o Manual de Reconhecimento da Felicidade pode in-
formar que felicidade e ansiedade não combinam.

(C) a dificuldade das as pessoas em reconhecer quando 
a felicidade chega em suas vidas as impede de se-
rem felizes.

(D) a possibilidade para reconhecer a felicidade está na 
listagem sistemática dos momentos felizes.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A força argumentativa desse artigo de opinião adquire mai-
or poder de convencimento pelo fato de, subjetivamente, a 
autora

(A) expressar o ponto de vista próprio de jornalista sobre 
um tema abstrato.

(B) expor a própria vivência em relação ao tema apresen-
tado. 

(C) apresentar fatos externos complementares ao ponto 
de vista expresso.

(D) criticar a dificuldade de compreensão do conceito da 
palavra-tema.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra que pode assumir diferentes funções num texto. 
Em qual dos enunciados a seguir a palavra que tem fun-
ção sintática de sujeito?

(A) “Lendo a minha, constato que fico cada vez mais feliz 
e por mais tempo.”

(B) “[...] é importante deixar claro que esses momentos 
devem durar um certo período de tempo.”

(C) “Mas  a  paz  de  que  desfruto  agora  é  um  sintoma 
dela.”

(D) “[...] não conheço nenhum caso de alguém que a te-
nha tido por perto a vida inteira.”

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho Essa é a melhor pista para o seu Manual de  
Reconhecimento  da  Felicidade,  no terceiro  parágrafo, o 
referente do pronome essa é

(A) “naquela fase de pura ansiedade”.

(B) “a melhor pista”.

(C) “a felicidade é inimiga da ansiedade”.

(D) “a dita cuja é discreta”.
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▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O estilo informal e apelativo da linguagem do texto contri-
bui para que a autora defenda a ideia de que as pessoas 
precisam

(A) reconhecer a alegria transitória do carnaval para lem-
brarem-se dele com felicidade.

(B) evitar a ansiedade decorrente de paixões para garan-
tir felicidade nos relacionamentos.

(C) transformar alegrias passageiras em felicidade plena 
para alcançarem a paz interior.

(D) identificar os momentos de felicidade para poderem 
aproveitá-los melhor.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir para responder às questões de 06 a 
09.

CRÍTICA PESADA
   –- Vou fazer um conto imitando você. E vai ser na máqui-
na de escrever também: menina mendiga.
  Era uma coisa. Quieta, bonita, sozinha. Encurralada na-
quele canto, sem mais, nem menos. Pedia dinheiro com inti-
midez. Só lhe restava isso: meio biscoito e um retrato de 
sua mãe, que havia morrido há 3 dias.
LISPECTOR, Clarice. Melhores contos. São Paulo: Global, 2001. p.88.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A crítica pesada a que se refere o título do texto diz respei-
to à

(A) complexidade da criação literária protagonizada pela 
menina. 

(B) profundidade de compreensão exigida para o leitor do 
texto. 

(C) severidade do conteúdo social contido no enredo da 
história. 

(D) linearidade da trama narrativa desenvolvida pela per-
sonagem.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base na descrição da menina do conto, percebe-se 
que a formação da palavra intimidez dá-se por meio da pa-
lavra timidez associada à

(A) derivação por meio do sufixo “ez”.

(B) composição com a palavra “intimidade”.

(C) utilização de uma palavra inexistente no português.

(D) fusão de dois adjetivos.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do discurso direto no texto, marcado pela presença 
do travessão, evidencia uma voz discursiva que explicita 
ao seu interlocutor a

(A) condição de escritor que decide escrever um conto.

(B) incapacidade de cronista para escrever um texto ori-
ginal.

(C) situação de militante indignado com a mendicância.

(D) qualidade de articulista resistente ao avanço tecnoló-
gico.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do também no texto permite a instauração do pres-
suposto de que o interlocutor você do diálogo estabelecido 
na introdução

(A) usou a máquina de datilografar para a escrita.

(B) escreveu um conto sobre uma menina solitária.

(C) criou um conto imitando alguém.

(D) resiste ao uso de equipamento mais avançado.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise o gráfico a seguir:
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FOLHA DE S. PAULO. São Paulo, 24 fev. 2012. p.  B2. (Adaptado).

As informações do gráfico a respeito de investimento em 
tecnologia da informação (TI) nos países asiáticos permi-
tem inferir que

(A) a diferença entre o investimento da China em 2010 e 
a estimativa de investimento desse país para 2016 é 
superior a 30 bilhões de dólares. 

(B) a diferença entre o investimento feito pela China em 
2010 e a  estimativa  de  investimento da Índia  para 
2016 supera o valor de 4 bilhões de dólares.

(C) a  soma do  investimento  da  Indonésia,  da  Malásia, 
das Filipinas e de Cingapura em 2010 equivale ao 
que a Índia deverá investir em 2016.

(D) a soma do possível investimento da Índia, da Indoné-
sia e das Filipinas em tecnologia da informação para 
2016 é inferior ao que a China investiu em 2010. 
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MATEMÁTICA

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  o  número  complexo  z=abi , sendo  que
a é  um número real positivo e b=a2 .

Para que ∣z−a∣=1 , deve-se ter
(A) z=i

(B) z=1i

(C) z=−1i

(D) z=−i

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o fragmento a seguir.

O turismo estrangeiro na Colômbia registrou alta de 10,3% 
em 2011, sendo que a presença dos brasileiros cresceu de 
forma mais acentuada, com um total de 93,2 mil turistas, um 
crescimento de 40,6% em relação a 2010. 
FRIAS, M. Cristina. Viajante. Folha de S. Paulo. São Paulo, 4 mar. 2012, 
p. B2. Turismo. [Adaptado].

De acordo com esses dados, o número de turistas brasilei-
ros, em milhares, que visitaram a Colômbia em 2010 foi, 
aproximadamente, de:

(A) 37,84

(B) 52,60

(C) 55,36

(D) 66,29

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico  da  função  modular  f  x=∣ax2bxc∣, com 
a,b ,c ∈ ℝ , tais que b2>4a c e a0 , é:

(A)
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(B)
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(D)
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um arquiteto projetou um mosaico de pedras a ser coloca-
do em um jardim, na forma de uma semicircunferência de 
diâmetro  AB medindo 3 m, com uma linha de separação 
entre os tipos de pedras, representada pelo segmento DE, 
paralelo ao diâmetro  AB, de modo que  DC=1 m, con-
forme a figura a seguir.

Para  calcular  o  comprimento  da  linha  de  separação,
DE , o arquiteto lembrou-se de que, por um teorema da 

Geometria Plana, vale a relação DC2=AC×CB .
De acordo com essas informações, a medida do segmento 
DE é: 

(A) 1,23

(B) 1,50

(C) 2,23

(D) 2,50

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A senha de acesso a um celular, composta de três núme-
ros, deve ser informada na sua tela, representada na figu-
ra a seguir, de modo que os três números sejam os vérti-
ces de um triângulo isósceles cuja base é paralela aos la-
dos horizontais da figura.

1  2  3
    4  5  6
    7  8  9

A probabilidade de que alguém, que conheça as caracte-
rísticas da senha descritas acima, acerte a senha na pri-
meira tentativa é igual a:

(A) 1/3

(B) 1/6

(C) 1/9

(D) 1/12

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

matematica-superior
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INFORMÁTICA

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um dos  sistemas operacionais  baseados  em Linux  é  o 
Ubuntu. Considerando-se seu uso através da linha de co-
mando (terminal), os respectivos comandos para: 1) Criar 
um diretório chamado Escola; 2) Criar um arquivo de texto 
chamado Teste.txt; 3) Apagar o arquivo de texto Teste.txt; 
4) Apagar o diretório Escola; são, respectivamente,
(A) create Escola - create Teste.txt - rm Teste.txt - rmdir 

Escola
(B) mkdir  Escola -  touch Teste.txt  -  kill  Teste.txt  -  killdir 

Escola
(C) mkdir  Escola -  touch Teste.txt  -  rm Teste.txt  -  rmdir 

Escola
(D) create Escola - create Teste.txt - kill Teste.txt - killdir 

Escola

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Analise a janela do aplicativo de planilha eletrônica (CALC) 
do BrOffice 2, versão em português, apresentada a seguir.

Para determinar o valor médio dos valores listados nesta 
planilha, é necessário digitar o seguinte comando:
(A) =Média(D3:D6)
(B) =Soma(C3:C6) / 4
(C) =Média(C3:C6) / 4
(D) =Soma(C3:C6)

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Entrada e saída (do inglês: input e output) são termos roti-
neiramente conhecidos na área de informática, e diz res-
peito aos periféricos ou aplicativos de entrada de informa-
ção  (inserção)  e  saída  (obtenção)  em  um  computador. 
Com o avanço da informática, ao longo dos anos, alguns 
equipamentos se tornaram híbridos, ou seja, tem a capaci-
dade de serem tanto um periférico de entrada quanto um 
periférico de saída de dados. Nesse sentido, o único peri-
férico que pode ser considerado híbrido é o 
(A) monitor sensível a toques.
(B) mouse (ótico).
(C) teclado (sem fio).
(D) leitor de código de barras.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir foi criada no aplicativo Microsoft Excel 
2007, versão em português. 

Nessa  tabela,  de  acordo  com  as  informações  que  ela 
contém, qual é a fórmula inserida na célula E2 para que, 
com  base  nos  dados  definidos  em  B2,  C2,  D2, 
respectivamente, tenha-se nessa célula valor igual a 1?

(A) =BDCONTAR(B3:D8;;B1:D2)

(B) =BDCONTAR(B4:D8;;B1:D2)

(C) =BDCONTAR(B4:D8;;B2:D2)

(D) =BDCONTAR(B3:D8;;B2:D2)

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a janela do aplicativo Mozila Firefox apresentada a 
seguir.

Para apresentar a janela de histórico de navegação dos úl-
timos acessos à internet, como mostrado na figura, a se-
quência necessária de ações é a seguinte:

(A) Menu - Ferramentas → Opções → Avançado → His-
tórico

(B) Menu - Ferramentas → Opções → Histórico

(C) Menu - Exibir → Barra de Ferramentas → Histórico

(D) Menu - Exibir → Painel → Histórico

informatica-superior
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  gráfico  abaixo  representa  a  relação  entre  curvas  de 
pressão e volume do coração normal. 

As letras A e C representam, respectivamente, quais even-
tos cardíacos?

(A) Abertura da  valva mitral e fechamento da  valva aór-
tica.

(B) Abertura da  valva mitral e abertura da valva aórtica.

(C) Fechamento da valva aórtica e abertura da valva mi-
tral.

(D) Fechamento da valva mitral  e fechamento da valva 
aórtica.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o modo ventilatório representado na figura acima?

(A) Ventilação controlada mecânica, modo volumétrico.

(B) Ventilação controlada mecânica,  modo pressométri-
co.

(C) Ventilação assistido controlado.

(D) Ventilação  com pressão de suporte.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São considerados fatores profiláticos no controle da pneu-
monia associada à ventilação mecânica:

(A) elevação da cabeceira do leito a 45° e profilaxia da 
trombose venosa.

(B) elevação da cabeceira do leito a 45° e antibioticotera-
pia empírica profilática.

(C) antibioticoterapia empírica profilática e troca de circui-
tos diários do ventilador.

(D) troca de circuitos diários do ventilador e uso de filtro 
antibacteriano.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A – Anteroposterior

B – Decúbito lateral
As radiografias acima foram realizadas em paciente com 
história de trauma torácico, cujo diagnóstico clínico-radio-
lógico é

(A) atelectasia pulmonar.

(B) infarto pulmonar.

(C) pneumonia.

(D) derrame pleural.

medico-intensivista
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▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com referência  à  intoxicação por  monóxido  de carbono 
(CO),  pode-se deduzir o seguinte:

(A) o monóxido de carbono liga-se à hemoglobina com 
afinidade duas vezes maior que o oxigênio, reduzindo 
os níveis de oxihemoglobina e a capacidade de trans-
porte de oxigênio.

(B) o oxímetro de pulso comum  distingue oxihemoglobi-
na de carboxihemoglobina e a SaO2 pode ser nor-
mal.

(C) a terapia inicial inclui oxigênio a 100%, o que pode re-
duzir a meia-vida da carboxihemoglobina de 5-6 ho-
ras para menos de 30 minutos. 

(D) o oxigênio hiperbárico pode reduzir  a meia-vida da 
carboxihemoglobina para 15 a 30 min.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à fisiologia da gravidez, deve-se considerar que   

(A) a resistência vascular periférica eleva-se  em função 
do circuito uteroplacentário.

(B) o líquido extracelular sofre expansão, e o volume de 
líquido plasmático aumenta mais que o volume inters-
ticial. 

(C) a pressão coloidosmótica sofre uma queda em torno 
de 15mmHg, com pico por volta da  36a  semana de 
gestação.

(D) a  capacidade pulmonar  diminui  cerca  de  25%,  en-
quanto a capacidade residual funcional diminui cerca 
de 5%.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O cérebro possui mecanismos intrínsecos que funcionam 
no controle do fluxo sanguíneo cerebral e o protegem de 
eventuais alterações no volume intracraniano. Nesse sen-
tido, 

(A) a teoria de Monro-Kellie estabelece que a soma de 
todos os volumes dos compartimentos intracranianos 
(sangue venoso, arterial,  tecido cerebral,  líquor, he-
matoma extradural) é variável.

(B) a pressão de perfusão cerebral (PPC) é a  diferença 
de pressão entre a pressão arterial sistólica (PAS) e a 
pressão intra-craniana (PIC).

(C) a autorregulação cerebral é o  mecanismo autonômi-
co de controle vascular que permite  variações no flu-
xo sanguíneo cerebral, mesmo quando ocorrem gran-
des variações da PAM. 

(D) a saturação de bulbo de jugular é a medida da con-
centração de oxigênio extraído do cérebro e reflete o 
consumo de oxigênio feito por ele. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em caso de intoxicação por barbitúricos, deve-se

(A) induzir o vômito devido ao potencial de diminuição da 
absorção e da depressão do SNC.

(B) administrar carvão ativado, na dose de 50 g em adul-
tos,  diluídos numa proporção de 1:7 ou 1:8 em água, 
em doses repetidas, a cada 4 ou 6 horas por pelo 
menos 48 ou 72 horas.

(C) administrar diuréticos de forma agressiva  associados 
à alcalinização urinária com bicarbonato de sódio, vi-
sando manter o pH urinário entre 7 e 8, o que pode 
ser útil na eliminação do fenobarbital nos casos gra-
ves.

(D) administrar Naloxone (Narcan), se houver suspeita de 
associação  com  benzodiazepínicos,  e  comunicar  a 
família que não há antídoto específico para os  barbi-
túricos.  

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 60 anos, admitido na UTI com antecedente de 
DPOC. Seu estado evolui para febre, tosse com secreção 
purulenta. Na admissão,  temperatura = 38,5º, FR = 30, PA 
= 100 x 60, com sudorese fria. Na radiografia de tórax ob-
serva-se infiltrado intersticial  bilateral. Hemograma  com 
leucocitose de 18.600 e lactato de 6,5 mmol/L (valor nor-
mal inferior a 2 mmol/L). A principal hipótese diagnóstica e 
o tratamento inicial seriam, respectivamente: 

(A) sepse grave – infusão de solução  cristaloide, colher 
culturas, prescrever antibioticoterapia.

(B) pneumonia bilateral –  hidratação com solução fisioló-
gica  a 0,9%, 1000 ml.

(C) pneumonia  +  DPOC  descompensado  –  intubação 
        orotraqueal e ventilação mecânica.

(D) choque séptico – intubação orotraqueal e ventilação 
mecânica.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A oxigenoterapia, quando prescrita, 

(A) aumenta a vasoconstricção induzida pela hipoxemia 
na asma aguda.

(B) protege contra a hipoxemia resultante da vasodilata-
ção pulmonar induzida por agonistas beta-adrenérgi-
cos na asma aguda.

(C) piora,   na forma contínua (24 horas), a qualidade de 
vida  de  pacientes  portadores  de  doença  pulmonar 
obstrutiva crônica.

(D) é  ideal  em casos  de  hipóxia  normocêmica  porque 
esta é decorrente de transtornos da membrana alvéo-
lo capilar.
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em caso de crise hipertensiva,
(A) o uso de terapia que diminua a pressão arterial com 

aumento da frequência cardíaca pode estender dis-
secção aguda de aorta.

(B) o nitroprussiato de sódio dilata tanto artérias  quanto 
veias, reduz a pré e pós-carga cardíaca, mas aumen-
ta a demanda de oxigênio miocárdico.

(C) a nitroglicerina está indicada em pacientes que apre-
sentam elevação da pressão intracraniana, estenose 
aórtica ou miocardiopatia obstrutiva hipertrófica.

(D) a clonidina, um α-2 agonista central, produz queda da 
resistência  periférica,  aumenta  o  retorno  venoso  e 
causa a  queda da frequência cardíaca.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação aos efeitos farmacológicos das drogas, pode-
se deduzir que 
(A) a  milrinona  aumenta  a  contratilidade  cardíaca  por 

meio de estimulação direta da degradação do mono-
fosfato de adenosina cíclico.

(B) a vasopressina está relacionada  aos receptores V1 
nas células musculares lisas.

(C) a dobutamina é uma amina sintética, derivada do iso-
proterenol,  com potente  ação  estimuladora  β-adre-
nérgica seletiva e α-adrenérgica.

(D) a epinefrina produz aumento do débito cardíaco por 
aumento do retorno venoso em consequência de ve-
noconstricção α2 mediada.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A fração de ejeção (FE) do coração pode ser definida pela 
seguinte equação, em que FE= fração de ejeção, VS = vo-
lume sistólico, VDF = volume diastólico final, VSF = volu-
me sistólico final.
Nessa equação, o termo FE é igual a:

(A) VS/VDF

(B)  VSF – VDF/VDF

(C)  VS-VDF/VDF

(D)  VDF – VS/VS

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se a disponibilidade de leitos de terapia in-
tensiva no Brasil, qual dos seguintes pacientes não mere-
ceria a internação em UTI?

(A) Paciente de 30 anos, com esclerose lateral amiotrófi-
ca, com evolução de oito anos, agora com insuficiên-
cia respiratória, narcose e em coma.

(B) Paciente de 85 anos, com vários episódios de ataque 
isquêmico transitório,  no pós-operatório de endarte-
rectomia de carótida interna direita.

(C) Paciente de 67 anos, com neoplasia de pulmão, em 
pós-operatório imediato de toracotomia para realiza-
ção de pneumectomia.

(D) Paciente de 76 anos, com IAM transmural (supra ST 
V1 a V6), com indicação de tratamento trombolítico.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente do sexo feminino, de 25 anos, previamente hígi-
da, deu entrada no pronto-socorro com quadro de tosse 
produtiva e febre há três dias, associada a falta de ar, com 
dor torácica do tipo pleurítica. Ao exame clínico, mostrava-
se taquicárdica (FC = 135 bpm), taquipneica (FR = 32 ipm) 
e  hipotensa.  Ausculta  respiratória  com  crepitações  em 
base direita. Exames laboratoriais evidenciavam leucocito-
se (22 800 leucócitos) com 18% de bastões, creatinina sé-
rica de2,1 mg/dL e aumento de lactato para 40 mg/dL, (va-
lor normal = 18 mg/dL). Relação PaO2/FiO2 < 300. Radio-
grafia de tórax:  evidencia presença de condensação em 
base direita e infiltrado intersticial difuso. 
Em relação à situação descrita, trata-se de um caso de

(A) choque  séptico  de  etiologia  pulmonar.  O  início  de 
uma droga vasoconstrictora deve ser feito de imedia-
to, com o objetivo de elevar a pressão arterial média.

(B) sepse grave de etiologia pulmonar e, com os resulta-
dos apresentados, o acesso venoso central é neces-
sário para que a ressuscitação guiada pela saturação 
venosa central de oxigênio possa ser feita.

(C) sepse grave de etiologia  pulmonar  e,  em virtude  do 
comprometimento respiratório, não se deve utilizar infu-
são de líquidos devido ao risco de piora do quadro e ne-
cessidade de intubação orotraqueal. Assim, deve-se ini-
cialmente utilizar a dobutamina como inotrópico.

(D) sepse de etiologia pulmonar.  Então,  deve-se suple-
mentar oxigênio e iniciar tratamento com antibióticos, 
mantendo a paciente em observação por 48 horas no 
pronto-socorro.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na abordagem inicial de pacientes sépticos, algumas me-
didas são primordiais nas primeiras  horas após o diagnós-
tico. Em pacientes hospitalizados, quais  medidas,  pela 
ordem, são primordiais nesse período?

(A) Coletar culturas, iniciar antibioticoterapia nas primei-
ras seis horas, fazer reposição da volemia.

(B) Coletar culturas, iniciar antibioticoterapia nas primei-
ras duas horas, fazer reposição da volemia.

(C) Iniciar  antibioticoterapia empírica nas primeiras seis 
horas, fazer reposição volêmica, iniciar infusão de va-
sopressores.

(D) Iniciar antibioticoterapia nas primeiras duas horas, co-
letar culturas, retirar foco infeccioso.
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em terapia intensiva, quanto a índices prognósticos, consi-
dera-se que

(A) o APACHE II  possui variáveis fisiológicas que rece-
bem um peso com base no pior valor durante as pri-
meiras 24 horas de internação.

(B) o APACHE II é utilizado como indicador de qualidade, 
tendo em vista a  relação entre a avaliação inicial e a 
avaliação diária dos pacientes, além  da comparação 
de  dados com o passado de outras unidades.

(C) o principio  fundamental dos escores prognósticos é 
que variáveis clínicas identificam alterações fisiológi-
cas na admissão,  sem relação com a mortalidade na 
UTI.

(D) o score prognóstico evita que  médicos e familiares 
interfiram na decisão de limitação de tratamento ao 
paciente crítico. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na avaliação da qualidade da unidade de terapia intensiva, 
podem ser utilizados os seguintes critérios:

(A) readmissão na UTI e no hospital e tempo de ventila-
ção mecânica.

(B) tempo de ventilação mecânica e  protocolo de ventila-
ção mecânica.

(C) dias com dor e  presença do intensivista.

(D) dias livres de disfunção orgânica e  readmissão na 
UTI e no hospital.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes  com infecção  relacionada à assistência  à 
saúde em terapia intensiva,  deve-se considerar que
(A) a ventilação mecânica é  um procedimento invasivo 

que está associado à infecção  e faz-se necessária 
a antibioticoterapia profilática em pacientes sob essa 
condição.

(B) os fungos respondem por cerca de 25% de todas os 
casos de infecção sendo que a maioria  deve-se à es-
pécie Cândida.

(C) a análise de urina, a urocultura, duas hemoculturas e 
radiografia de tórax devem ser incluídas na avaliação 
inicial dos pacientes com febre.

(D) a pneumonia associada à ventilação mecânica  apre-
senta baixa incidência  devido às medidas padrões 
adotadas na maioria das unidades.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na insuficiência renal do doente em terapia intensiva,
(A) a hipopotassemia constitui o desequilíbrio eletrolítico 

mais imediato e fatal.
(B) os casos não oligúricos associam-se à maior probabi-

lidade de recuperação da função renal e à metade da 
mortalidade  quando comparados  aos  casos  oligúri-
cos.

(C) a correção da acidose metabólica  com bicarbonato 
de sódio faz-se necessária para se evitar acidose pa-
radoxal do líquor.

(D) o uso de diuréticos deve ser evitado na correção da 
hipervolemia, dando-se preferência à terapia dialítica.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 40 anos, vítima de acidente com lancha, che-
ga ao pronto-socorro sob os cuidados do sistema de sau-
de de resgate do município. Ao exame neurológico inicial, 
apresenta-se  confuso,  pupilas  médias,  reagentes  à  luz, 
com abertura ocular após estímulo doloroso, com flexão 
de retirada a estímulo tátil-doloroso. Em que grau da clas-
sificação de coma de Glasgow o paciente se encontra?

(A) 10 

(B)  8

(C)  7

(D)  6

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle glicêmico em UTI é de fundamental importância 
na sobrevida de pacientes, além de diminuir a morbidade 
durante a estadia na unidade intensiva. Para o   controle 
glicêmico, 

(A) recomenda-se que seja estrito entre 80 e 110mg/dL 
em pacientes críticos.

(B) deve-se realizar avaliação da glicemia  a cada oito ho-
ras em pacientes críticos.

(C) deve-se considerar o uso de   infusão intravenosa de 
contínua insulina como método   para obtenção e ma-
nutenção  do  controle  em  glicemias  superiores  a 
300mg/dl.

(D) deve-se desconsiderar o uso  de protocolos   porque 
são inúteis quando os  pacientes críticos são clínicos.
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Leia o caso abaixo. As questões de 43 a 45 referem-se a 
ele.

Paciente de 54 anos, do sexo masculino, internado na UTI 
há seis horas, apresenta quadro clínico de infecção pulmo-
nar. É portador de  Diabetes mellitus tipo II e hipertensão 
arterial, ambos com tratamento irregular. Apresenta-se tor-
poroso,  dispneico,  febril  (39  °C),  com   pressão  arterial 
80x50mmHg e frequência cardíaca com 123 bpm. Auscul-
ta pulmonar revela estertores basais. Hemograma mostra 
leucocitose com desvio à esquerda e plaquetopenia. Ga-
sometria: pH 7,1; pO2 88; pCO2 21; BE – 12. Glicemia ca-
pilar 320g/Del; lactato sérico 15 mmol. O paciente recebeu 
atendimento domiciliar inicial com oxigênio sob máscara e 
foi iniciado uso de  insulina SC. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quantas disfunções orgânicas esse paciente apresenta?

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 7

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual dos índices  melhor orientará  a avaliação sequencial 
de disfunção orgânica?

(A) APACHE II

(B) APACHE IV

(C) SOFA

(D) SAPS

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais são o diagnóstico clínico do paciente e as condutas 
a serem adotadas?

(A) Por se tratar de um quadro de sepse, a melhor con-
duta seria iniciar antibioticoterapia de imediato, colher 
cultura de secreção pulmonar e iniciar insulina veno-
sa contínua.

(B) Por se tratar de um quadro de SIRS, a melhor condu-
ta seria colher culturas, iniciar antibioticoterapia, corri-
gir a acidose e iniciar insulina venosa contínua.

(C) Por se tratar de choque séptico, a melhor conduta se-
ria reposição volêmica rigorosa, colher culturas , inici-
ar antibioticoterapia e drogas vasoativas.

(D) Por se tratar de sepse grave, a melhor conduta é co-
lher culturas, infundir solução cristaloide, antibiotico-
terapia e drogas vasoativas.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
São consideradas medidas redutoras do tempo de ventila-
ção mecânica e do tempo de permanência na UTI:
(A) suspensão diária da sedação e protocolização da se-

dação.
(B) redução contínua da sedação e sedação intermitente.
(C) substituição do midazolam por propofol e ventilação 

em modo pressométrico.
(D) substituição do propofol por dexmedetomidina e sus-

pensão contínua da sedação.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a gasometria arterial  apresentada a seguir. 

pH =7,24; pO2= 64; pCO2= 60;  BE =3; HCO3= 27

O distúrbio ácido-básico presente é

(A) acidose respiratória aguda.

(B) acidose respiratória crônica.

(C) acidose  mista.

(D) acidose metabólica.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere o organograma abaixo que representa o algorit-
mo  diagnóstico  do  tromboembolismo  pulmonar  baseado 
na tomografia helicoidal, com contraste venoso.

Que sequência representa as letras A, B e C?

(A) TEP excluído, TEP excluído, TEP confirmado.

(B) TEP excluído, TEP confirmado, TEP excluído.

(C) TEP excluído, TEP confirmado,, TEP confirmado.

(D) TEP confirmado, TEP excluído, TEP confirmado.

medico-intensivista

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MjgwNDowN2YzOjgzODI6YzhkZTphZDI2OjEyZDM6MGI5Nzo3YmY4:VHVlLCAyMSBBcHIgMjAyMCAxMTowODoxOSAtMDMwMA==

UFG/CS                                                                             CONCURSO PÚBLICO                                                                       TAE/2012

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se a necessidade normal diária de nutrien-
tes, qual sequência representa a ingesta normal diária de 
eletrólitos, em mEq, em pacientes adultos?

(A) K = 50 – 100, Ca = 9, Mg- 8, Na = 60-150.

(B) K = 60 – 150, Ca =50-1009, Mg- 8, Na 142.

(C) K = 3-5, Ca = 8-10, Mg- 1-2, Na = 135-145.

(D) K = 3-5, Ca = 8-10 Mg-130-140, Na = 10.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  monitorização hemodinâmica invasiva, por meio  do ca-
teter de Swan-Ganz, pode oferecer de maneira direta e in-
direta parâmetros hemodinâmicos, fisiológicos e respirató-
rios de crucial importância no manuseio do paciente críti-
co. Assim, pode-se considerar que

(A) a resistência vascular pulmonar (RVP), cujo valor nor-
mal é de 770 a 1500 din/seg/cm-5), é o resultado da 
diferença  entre  a  pressão  arterial  sistêmica  média 
(PAM)  e  a  pressão  venosa  central  (PVC),  dividido 
pelo débito cardíaco (DC).

(B) o índice de extração de oxigênio (IEO) reflete a por-
centagem de extração de O2 em relação à oferta, in-
dicando a fração de O2, extraída do conteúdo de O2 
arterial, durante sua passagem pelos diversos tecidos 
orgânicos.  O seu  valor  normal  situa-se  entre  20  e 
25%. Porém, esta extração pode elevar-se a 80% em 
situações de hipermetabolismo, como visto na sepse.

(C) o trabalho sistólico do ventrículo esquerdo (TSVE) é 
simplesmente a relação entre o índice cardíaco (IC) e 
a frequência cardíaca (FC), estando o seu  valor nor-
mal  entre 35 e 50 mL/m2.

(D) O “shunt” pulmonar (Qs/Qt: Valor normal 5 - 7%) é o 
guia mais utilizado para avaliar o grau de disfunção 
pulmonar ou de admissão do sangue venoso no san-
gue arterial,  sendo seu cálculo  realizado por meio 
da colheita de sangue arterial na artéria radial e de 
sangue venoso do átrio direito, após uma prova de hi-
peroxia (FIO2 = 1, durante quinze minutos).

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente em pós-operatório imediato de revascularização 
do  miocárdio  com  circulação  extracorpórea  apresentou 
drenagem mediastinal  de  sangue  de  200ml  na  1a hora, 
200ml na 2ª e 150ml na 3ª .  Se as provas de coagulação 
estiverem normais, qual é a melhor conduta terapêutica?

(A) Abordagem cirúrgica.

(B) Protamina venosa.

(C) Crioprecipitado.

(D) Reposição com cristaloide e concentrado de hemácias.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 Em pacientes na UTI o delirium 

(A) produz aumento da mortalidade e a dexmedetomidina 
é uma das drogas que tem se mostrado como redutor 
de sua incidência.

(B) aumenta o tempo de ventilação mecânica e tem rela-
ção inversa com o uso de benzodiazepínicos.

(C) interfere no tempo de ventilação mecânica e respon-
de bem ao uso de midazolam em baixas doses.

(D)  tem relação direta com o uso de diazepam e  dexme-
detomidina, mas   responde bem como  uso de halo-
peridol.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A crise miastênica

(A) tem aspecto bimodal semelhante à miastenia em si: 
mulheres com idade  entre 15 e 30 anos e homens 
com idade entre 60 e 75 anos.

(B) tende a ocorrer após três anos do diagnóstico inicial 
da doença.

(C) apresenta fator desencadeante em 1/3 dos casos.

(D) responde melhor ao tratamento com imunoglobulina 
do que com plasmaferese.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na monitorização hemodinâmica invasiva,

(A) a medida da pressão venosa central (PVC), é efetuada, 
classicamente, para avaliar a função do ventrículo di-
reito e sua pressão de enchimento e reflete sempre a 
pressão de enchimento do ventrículo esquerdo.

(B) a PVC de 17 cmH2O significa PVC de 12,5 mmHg.

(C) o consumo de oxigênio (VO2) indica a quantidade de 
oxigênio ofertada aos tecidos e seu valor normal está 
entre 520 a 700 mL/min/m2.

(D) o DO2 é o produto do débito cardíaco (DC) pela dife-
rença arteriovenosa dos conteúdos de O2 (CaO2 - 
CvO2). O seu valor normal gira em torno de 180 a 
300 ml/min/m2.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise os gráficos que seguem.

I

II

III

IV

Qual gráfico representa, respectivamente, as modalidades ventilatórias: ventilação mecânica com pressão de suporte, 
ventilação espontânea com pressão positiva contínua nas vias aéreas e ventilação mecânica mandatória intermitente 
sincronizada?

(A) I, III,IV 

(B) II,I, III

(C) I, III, II

(D) I, II, IV

medico-intensivista
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▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A paciente M.A.F., de 65 anos, está internada na UTI há 10 dias com quadro de pneumonia comunitária grave, em trata -
mento com cefepime e azitromicina, apresentando melhora progressiva. Hoje,  foi submetida ao teste de respiração es-
pontânea e após 40 minutos, a paciente apresentou-se com Glasgow 5, PA: 140x90 mmHg, FC: 120bpm, FR: 32 ipm.  
Em face dessa situação,  qual a melhor conduta a ser adotada  para o  “desmame” desta paciente?

(A) A paciente pode ser extubada, porém deve-se manter uma máscara facial a 10L de O2 / min, com decúbito de 45 o e 
sonda nasoenteral aberta.

(B) A paciente deve ser extubada e colocada na ventilação não invasiva com BIPAP e oferta de O2 de 40%, com decú-
bito elevado a 45o e sonda nasoenteral fechada.

(C) A paciente deve ser mantida em ventilação mecânica por mais 24 horas. Ao final desse período, o “desmame” deve 
ser tentado novamente.

(D) A paciente deve ser submetida ao “desmame” com tubo T intermitente, com aumento progressivo do tempo de tubo 
T, e extubação após 6 horas contínuas.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os procedimentos de monitorização hemodinâmica invasiva são essenciais no paciente criticamente enfermo, dentre es-
tes, a pressão arterial invasiva deve ser realizada de forma cuidadosa para evitar complicações tardias, como insuficiên -
cia arterial distal da mão. Para isso, o teste de Allen deve ser realizado previamente à passagem da PA invasiva. O teste 
de Allen é utilizado para avaliar a possibilidade de

(A) punção radial, que consiste na compressão tanto da artéria radial quanto da artéria ulnar, até que a palidez palmar  
se estabeleça. Então, libera-se a compressão da artéria ulnar, verificando-se se o arco palmar fica preenchido de  
sangue arterial em até dois segundos. Caso esse tempo seja ultrapassado a manobra é considerada negativa e a 
punção deve ser evitada nesta via.

(B) punção radial, que consiste na compressão da artéria ulnar, durante cinco minutos. Então, libera-se a compressão 
da artéria ulnar, verificando-se se o arco palmar fica preenchido de sangue arterial em até dois segundos. Caso 
esse tempo seja ultrapassado, a manobra é considerada negativa e a punção deve ser evitada nesta via.

(C) punção da artéria braquial, que consiste na compressão tanto da artéria braquial - radial quanto da ulnar, até que a  
palidez palmar se estabeleça. Então, libera-se a compressão da artéria braquial e ulnar, verificando-se se o arco  
palmar fica preenchido de sangue arterial em até dois minutes. Caso esse tempo seja ultrapassado, a manobra é 
considerada negativa e a punção deve ser evitada nesta via.

(D) punção da artéria femoral, que consiste na compressão tanto da artéria poplítea quanto da artéria femural, até que  
a palidez do membro inferior homolateral se estabeleça. Então, libera-se a compressão da artéria poplítea, verifi-
cando-se se o membro inferior fica preenchido de sangue arterial em até dois minutos.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual dos critérios abaixo contraindica o uso de fibrinolítico no tratamento de acidente vascular encefálico isquêmico?

(A) Idade maior que 80 anos, plaquetopenia menor do que 100.000mm3.

(B) Suspeita de hemorragia subaracnoidea, idade maior do que 80 anos.

(C) Acidente vascular encefálico nos últimos três meses, infarto agudo do miocárdio recente.

(D) Acidente vascular encefálico nos últimos três meses, trauma nos últimos seis meses.

medico-intensivista
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▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise o eletrocardiograma  a seguir.

Qual é o diagnóstico compatível com esse eletrocardiograma?

(A) Infarto anterosseptal.

(B) Infarto anterolateral.

(C) Infarto anterior extenso.

(D) Infarto anterosseptal com bloqueio de ramo esquerdo.

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A sra. A.J.S., de 78 anos, internada na UTI há cerca de  oito dias, foi submetida à apendicectomia, cujo quadro inicial se  
arrastou por 10 dias de dor abdominal e febre. Há cerca de oito dias foi submetida à laparotomia de urgência, cujo acha -
do cirúrgico foi apendicite, com intensa reação inflamatória local e peritonite localizada. Neste momento, foi iniciado trata-
mento com  Ciprofloxacina + Metronidazol. A paciente persistiu hipotensa, necessitando de drogas vasoativas e de su-
porte ventilatório invasivo. A partir do 3o PO,  a paciente foi melhorando progressivamente. No 12o PO, ela voltou a apre-
sentar febre (39 oC - 4 picos), hipotensão e necessidade de noradrenalina, com piora do RX (hipotransparência em ½ in-
ferior de pulmão D.). Foram colhidas culturas (secreção traqueal, hemoculturas, urocultura e culturas de drenos) e inicia-
do tratamento com Piperacilina-Tazobactam. Após 72 horas, a paciente ainda encontrava-se grave, com instabilidade he-
modinâmica, já em hemodiálise. O resultado da cultura de secreção traqueal apresentou:

Pseudomonas aeruginosa 300.000 UFC
Antibiograma: 
Resistência : Cefoxitina, Ceftrianona, Cefepime, Imipenem, Meropenem, Ampicilina / Sulbactam, Gentamicina, Amica-
cina.
Sensibilidade: Colistina, Rifampicina.
Resultado de cultura de dreno de flanco D: Acinetobacter baumannii.

Resistência: Cefazolina, Cefoxitina, Ampicilina.
Sensibilidade: Cefepime, Piperacilina-Tazobactam, Meropenem, Imipenem, Ampicilina-Sulbactam, Amicacina, 

Colistina.
Resultado de cultura de dreno de flanco E: leveduras.
Resultado de hemocultura: Staphylococcus aureus.

Resistência: Cefalotina, Cefuroxima, Ceftriaxona, Cefepime, Oxacilina, Sulfametoxazol.
Sensibilidade: Vancomicina, Amicacina, Linezolida, Teicoplamina.

Com base nesses achados,  qual é  a melhor conduta sugerida para essa paciente?

(A) Isolamento de contato, polimixina b, linezolida, fluconazol.

(B) Isolamento de contato, tigeciclina, vancomicina, fluconazol.

(C) Isolamento respiratório, polimixina b, teicoplamina, fluconazol.

(D) Isolamento respiratório, tigeciclina, anidulofungina.
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