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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Saúde – desafios de integração e convergência 
 

A despeito dos imensos desafios, nas últimas décadas, o 
Brasil constituiu uma realidade de promoção e atenção à 
saúde ímpar no mundo e inédita em nossa História. A 
Constituição de 1988 estabeleceu a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e concomitantemente os setores privados, 
com e sem fins lucrativos, se expandiram. 

Os 30 anos do SUS, recém-completados, sugerem uma 
reflexão. Obviamente, há muito que avançar na atenção à 
saúde, mas pode-se concluir que o SUS se tornou um 
patrimônio nacional. Citando o professor Eugenio Vilaça, “o 
SUS não é um problema sem solução, é uma solução com 
problemas”. 

O SUS atende 207 milhões de brasileiros. Os serviços vão 
desde vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, passando 
por vacinação, transplantes, assistência farmacêutica de alto 
custo, até programas de combate à Aids e à Hepatite C, entre 
outros. 

Integrado ao sistema filantrópico, o SUS avançou e fez 
história, apesar de todas as questões que enfrentamos. Seja por 
sua jornada ainda curta, seja por problemas organizacionais 
crônicos – especialmente o subfinanciamento da União, além 
das ineficiências pela estrutura e pela governança fragmen-
tadas, indicadas em estudo do Banco Mundial –, o SUS 
apresenta muitos desafios a superar, como o excesso de 
judicialização, que mina orçamentos e desorganiza planeja-
mentos. Mas não consigo vislumbrar o futuro do Brasil sem esse 
sistema de saúde. 

Também não consigo enxergar o horizonte sem o 
incremento da integração com os setores privados, tanto os 
sem fins lucrativos (filantrópicos) quanto os com fins lucrativos 
(hospitais, clínicas, serviços de diagnóstico, médicos e outros 
profissionais da saúde). [...] 

Como dissemos, a parceria filantrópica foi essencial à 
consolidação do SUS, conexão que se incrementou com a 
possibilidade de contratos de gestão com organizações sociais 
(OSs), a partir de 1998. Em 1999 criou-se a alternativa de ação 
com as organizações da sociedade civil de interesse público 
(Oscips). Em 2004 foram regulamentadas as parcerias público-
-privadas (PPPs), que permitem buscar financiamento parti-
cular para projetos de interesse público, incluindo a saúde. 

[...] 
Integração, cooperação, diálogo e intercâmbio entre os 

mundos público, privado e não governamental são caminhos 
já comprovadamente bem-sucedidos. Tendo como foco o 
cidadão e como norte o fortalecimento do SUS e o estímulo 
à integração desses universos, é preciso pautar discussões e 
ações acerca do financiamento e regulação do setor; 
políticas públicas; marco produtivo de desenvolvimento 
econômico; modelos de gestão, remuneração, organização 

e assistência; além de recursos humanos, infraestrutura, 
equipamentos e tecnologias. 

Considerando a mudança no quadro epidemiológico, com 
a predominância de doenças crônicas, que demandam atenção 
permanente, sobre doenças agudas, e se quisermos avançar 
para um sistema brasileiro de saúde inclusivo e qualificado, 
ético e economicamente sustentável, não há que se desviar 
dessa rota colaborativa, mas, sim, investir talento e esforço 
político para incrementar o intercâmbio de experiências de 
excelência que o Brasil construiu nos últimos 30 anos, como as 
inovações em gestão nos setores não governamentais e a 
estruturação da atenção primária no sistema público. Desafio é 
o que não falta, mas caminhos já temos. É só avançar na 
caminhada da cooperação. 

(Paulo Hartung. O Estado de S. Paulo, 07/05/2019. Adaptado.)  
 
Questão 01 
No 2º parágrafo do texto, o autor utiliza como recurso de 
linguagem a citação “o SUS não é um problema sem 
solução, é uma solução com problemas”. Considerando a 
estrutura textual apresentada, pode-se afirmar acerca de 
tal recurso que: 
A) Demonstra, como recurso de linguagem, o senso comum; 

fato aceitável que reflete a realidade. 
B) Apresenta uma interpretação como se fosse um fato, 

enfraquecendo o esquema argumentativo. 
C) Trata-se de um recurso da argumentação que contribui 

para um convencimento de um ponto de vista. 
D) Sua relevância deve-se ao fato de se tratar de um recurso 

da argumentação da lógica em que são apresentadas 
causa e consequência. 

 
Questão 02 
“Obviamente, há muito que avançar na atenção à saúde, mas 
pode-se concluir que o SUS se tornou um patrimônio 
nacional.” (2º§) O trecho anteriormente destacado apresenta 
duas ocorrências da partícula “se” acerca das quais está 
correto o seguinte comentário: 
A) Nas duas ocorrências o “se” pode ser classificado como 

palavra expletiva ou de realce. 
B) Em “pode-se concluir”, o “se” tem a função de conjunção 

subordinativa; o mesmo não ocorre com o segundo “se”. 
C) Nas duas ocorrências, o “se” pode ser classificado como 

substantivo por estar determinado na formação do 
período. 

D) Em “O SUS se tornou um patrimônio nacional.”, o “se” é 
reconhecido como pronome oblíquo correspondente à 
pessoa gramatical do sujeito, o mesmo não ocorre com o 
primeiro “se”. 

 
Questão 03 
A locução prepositiva que dá início ao texto “A despeito 
de” estabelece, de forma coerente e coesa, uma relação de:   
A) Causa. 
B) Compensação. 
C) Contrariedade. 
D) Proporcionalidade. 
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Questão 04 
De acordo com o exposto no 1º parágrafo do texto, pode-se 
afirmar que: 
A) Há segmentos específicos da sociedade cujo retrocesso na 

promoção da saúde de qualidade pode ser identificado, tais 
como setores privados, com e sem fins lucrativos.  

B) O atendimento à saúde no Brasil, segundo dados históricos, 
é peculiar e tem se mostrado completamente eficiente 
mesmo diante dos desafios enfrentados, não deixando de 
considerá-los. 

C) Há uma contradição entre o conteúdo exposto no 1º 
parágrafo e as informações e ideias posteriores que, 
propositalmente, permite que o leitor estabeleça uma 
reflexão acerca do assunto abordado.  

D) Os adjetivos “ímpar” e “inédita” contribuem para o entendi-
mento de que há fatores positivos que permeiam a 
promoção e atenção à saúde no Brasil, o que não é o mesmo 
que excluir deficiências e necessidades de melhorias.  

 
Questão 05 
O sentido produzido pelos vocábulos deve ser reconhecido 
mediante o contexto em que estão inseridos; assim, 
identifique a indicação correta quanto ao significado para 
os vocábulos destacados. 
A) “Integrado ao sistema filantrópico” (4º§) / destituível. 
B) “seja por problemas organizacionais crônicos” (4º§) / 

supervenientes. 
C) “e concomitantemente os setores privados” (1º§) / 

simultaneamente. 
D) “Saúde – desafios de integração e convergência” (título) 

/ alteração de direção. 

 
CONHECIMENTOS SOBRE O SUS 
 
Questão 06 
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 
tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados 
gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemi-
ológica das três esferas de governo. Como gestora do Sinan, 
cabe à União: 
A) Prestar apoio técnico às unidades notificantes. 
B) Consolidar os dados do Sinan provenientes dos municípios. 
C) Coordenar a seleção dos códigos correspondentes aos 

agravos de interesse estadual e municipal, segundo a 
Classificação Internacional de Doenças – CID 10. 

D) Avaliar regularidade, completitude, consistência e integri-
dade dos dados e duplicidade de registros, efetuando os 
procedimentos definidos como de responsabilidade do 
município, para a manutenção da qualidade da base de 
dados. 

 
 
 
 
 

Questão 07 
O Programa Farmácia Popular do Brasil que, atualmente, trata-
-se do “Programa Aqui tem Farmácia Popular”, funciona através 
do credenciamento de farmácias e drogarias comerciais, 
aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica (produção x 
distribuição x varejo), oferecendo à população mais uma 
alternativa de acesso aos medicamentos considerados essen-
ciais. Em relação aos princípios da Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica, analise as afirmativas a seguir. 
I. Participar de um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção, e recuperação da saúde, porém de forma inde-
pendente, da Política Nacional de Saúde, mas garantindo os 
princípios da universalidade, integralidade e equidade. 

II. Ser compreendida como política pública norteadora para a 
formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se 
as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de 
desenvolvimento industrial e de formação de recursos 
humanos, dentre outras, garantindo a intersetorialidade 
inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação 
envolve tanto o setor público quanto privado de atenção 
à saúde. 

III. A assistência farmacêutica trata de um conjunto de ações 
voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 
tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento 
como insumo essencial e visando o acesso e o seu uso 
racional. 

IV. Modernizar e ampliar a capacidade instalada e de produção 
dos laboratórios farmacêuticos oficiais, sendo eles, nacionais 
ou não, visando apenas o suprimento dos medicamentos ao 
SUS e o cumprimento de seu papel como referências de 
custo e qualidade da produção de medicamentos, incluindo-
se a produção de fitoterápicos. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 08 
A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o acesso preferencial dos 
usuários e a principal porta de entrada e centro de 
comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. O 
Componente Construção do Programa de Requalificação de 
UBS tem como objetivo permitir o repasse de incentivos 
financeiros para a construção de UBS municipais e distritais, 
como forma de prover infraestrutura adequada às Equipes de 
Atenção Básica para desempenho de suas ações. “Dentre os 4 
Portes de UBS a serem financiadas por meio do Componente 
Construção, classifica-se como UBS PORT II destinada e apta a 
abrigar, no mínimo, _______ Equipe(s) de Atenção Básica, 
com número de profissionais compatível a _______ Equipe(s) 
de Atenção Básica.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) três / três 
B) uma / uma 
C) duas / duas 
D) quatro / quatro 
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Questão 09 
Considerando os termos citados e suas respectivas definições, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Análise de risco. 
2. Análise de situação de saúde. 
3. Análise do sistema municipal de saúde. 
(     ) É um processo contínuo, oportuno e sintético que permite 

medir, caracterizar, explicar e avaliar o processo saúde/ 
doença, contribuindo para o estabelecimento de estratégias 
políticas e tomada de decisões na área da saúde pública. 

(     ) Conjunto de procedimentos que deve ser incorporado ao 
processo de acompanhamento da situação de saúde, 
visando a oferecer subsídios aos gestores e às instâncias 
de participação e controle social para o planejamento e 
avaliação das ações e serviços de saúde, permitindo 
maior clareza na definição das prioridades e na avaliação 
do resultado de suas ações. 

(     ) Processo de levantamento, avaliação, gerenciamento e 
comunicação de riscos à saúde, considerando o processo 
de trabalho, a possibilidade de escape no ambiente, o 
volume, a concentração e a classe de risco do agente 
biológico a ser manipulado na implementação de ações 
destinadas à prevenção, controle, redução ou eliminação 
dos mesmos. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3.  
B) 1, 3, 2. 
C) 2, 1, 3. 
D) 2, 3, 1. 
 
Questão 10 
“Reunir-se a cada quatro anos com a representação dos 
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e 
propor as diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo 
ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde.” O trecho citado refere-se à(ao): 
A) Conselho de Saúde. 
B) Conferência de Saúde. 
C) Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 
D) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 11 
O choque hipovolêmico é decorrente da redução da pré- 
-carga por perda de volume intravascular. No choque hemor-
rágico, o perfil hemodinâmico apresenta-se com: 
A) PA baixa, índice cardíaco baixo, pressão de oclusão de artéria 

pulmonar baixa e resistência vascular sistêmica baixa. 
B) PA baixa, índice cardíaco baixo, pressão de oclusão de artéria 

pulmonar baixa e resistência vascular sistêmica elevada. 
C) PA baixa, índice cardíaco baixo, pressão de oclusão de artéria 

pulmonar elevada e resistência vascular sistêmica baixa. 
D) PA baixa, índice cardíaco elevado, pressão de oclusão de 

artéria pulmonar baixa e resistência vascular sistêmica baixa. 
 

Questão 12 
Boa parte do quadro clínico do choque depende de sua 
etiologia ou, pelo menos, do seu padrão, ou seja, se é hipovo-
lêmico, cardiogênico ou distributivo, como veremos adiante. 
Entretanto, alguns achados estão presentes, independente-
mente da natureza do choque. O valor do débito urinário, entre 
a alternativas a seguir, do qual se considera redução da 
perfusão é: 
A) 0,3 ml/kg/hora 
B) 0,5 ml/kg/hora 
C) 1 ml/kg/hora 
D) 2 ml/kg/hora  
 
Questão 13 
A Hemorragia Digestiva Alta (HDA) corresponde a, aproxima-
damente, 80% das hemorragias digestivas. Formas agudas 
ocorrem em incidência que varia de 48 a 160 episódios por 
100.000 habitantes por ano, com taxa de óbito de 10% a 14%. 
O que caracteriza a hemorragia digestiva como alta é sua 
origem no(a): 
A) Esôfago.  
B) Faringe ou esôfago. 
C) Esôfago ou estômago. 
D) Esôfago, estômago ou duodeno. 
 
Questão 14 
Paciente chega ao pronto-socorro referindo que eliminou 
fezes enegrecidas, aderidas ao vaso sanitário, com odor fétido. 
Relata ser portador de úlcera péptica, mas nega tratamento 
adequado. O plantonista faz a lavagem gástrica, não havendo 
retorno de sangue, apenas de restos alimentares. Assinale a 
alternativa correta. 
A) Está excluída Hemorragia Digestiva Alta (HDA). 
B) A sondagem nasogástrica não tem qualquer utilidade na 

avaliação de uma possível HDA. 
C) Não está excluída HDA, podendo tratar-se de sangramento 

duodenal com manutenção de piloro fechado. 
D) A presença de melena com lavagem gástrica negativa para 

sangue indica que o sangramento é de intestino delgado. 
 
Questão 15 
Ventilação mecânica é o suporte oferecido ao paciente por 
meio de um aparelho, o ventilador, auxiliando-o em sua 
ventilação e em suas trocas gasosas. Constituem indicação 
para intubação traqueal e início de ventilação mecânica, 
EXCETO, paciente: 
A) Portador de DPOC com PaCO2 = 55 mmHg. 
B) Com PaCO2 = 50 mmHg, pH = 7,28, torporoso.  
C) Com traumatismo crânio-encefálico, Glasgow de 6,    

PaO2 = 60 mmHg e PaCO2 = 50mmHg, respirando ar ambiente. 
D) Em choque séptico por pneumonia, com SaO2 = 90% sob 

máscara de oxigênio 8l/min, frequência respiratória de 
40 respirações por minuto.  
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Questão 16 
A trombose intravascular ocorre quando um ou mais dos três 
componentes da chamada tríade de Virchow se encontra 
alterado: 1. Estase venosa; 2. Dano do endotélio vascular; 3. 
Estado de hipercoagulabilidade. Qual o fator predisponente 
congênito para tromboembolia pulmonar mais frequente? 
A) Fator V de Leiden. 
B) Deficiência de proteína C. 
C) Deficiência de proteína S.  
D) Deficiência de antitrombina III. 
 
Questão 17 
Os sintomas de Tromboembolia Pulmonar (TEP) são inespe-
cíficos. Qual a apresentação clínica mais comum na trom-
boembolia pulmonar? 
A) Quadros recorrentes de dispneia e tosse seca. 
B) Quadro agudo de tosse com hemoptise e dor torácica. 
C) Quadro agudo de dispneia e dor torácica em paciente com 

fator de risco para trombose venosa.  
D) Insuficiência respiratória aguda e hipotensão em paciente 

com fator de risco para trombose venosa. 
 
Questão 18 
A Hemorragia Digestiva Alta (HDA) é o sangramento de 
origem no tubo digestivo decorrente de lesões proximais 
ao ligamento de Treitz. Qual medicação reduz as taxas de 
re-sangramento na HDA por úlcera péptica? 
A) Sucralfato. 
B) Antiácidos. 
C) Bloqueador H2. 
D) Inibidor de bomba de prótons. 
 
Questão 19 
Paciente, 27 anos, deu entrada ao pronto-socorro com quei-
madura em MMII, em “formato de calça jeans”. De acordo 
com a avaliação da extensão das queimaduras, pode-se afir-
mar que esta queimadura tem uma extensão de: 
A) 18% 
B) 27% 
C) 36%  
D) 37 % 
 
Questão 20 
No exame físico para o diagnóstico de edema agudo de 
pulmão podemos encontrar, EXCETO: 
A) Bradipneia.  
B) Taquicardia. 
C) Cianose de extremidades. 
D) Uso de musculatura acessória. 
 
Questão 21 
São achados que sugerem a etiologia da sepse, EXCETO: 
A) Sopro cardíaco sugere endocardite. 
B) Sinal de Giordano sugere pielonefrite.  
C) Oligúria sugere infecção do trato urinário inferior. 
D) Convulsão sugere infecções do sistema nervoso central. 
 

Questão 22 
Em um caso de queimadura, onde houve destruição da epi-
derme e parte da derme, presença de bolhas e exsudação. 
Podemos afirmar, segundo a Sociedade Brasileira de Queima-
duras, que esta é uma queimadura de: 
A)  Primeiro Grau.  
B)  Segundo Grau. 
C)  Terceiro Grau. 
D)  Quarto Grau. 
 
Questão 23 
São causas de hiperbilirrubinemia conjugada, EXCETO: 
A) Hemocromatose. 
B) Hipertireoidismo.  
C) Doença de Wilson. 
D) Carcinoma hepatocelular. 
 
Questão 24 
Atelectasia é o colapso ou a perda do volume pulmonar. 
São achados da radiografia simples de tórax na atelectasia, 
EXCETO: 
A) Desvio das estruturas hilares.  
B) Aumento dos espaços intercostais. 
C) Aumento da opacificação do lobo não areado.  
D) Elevação da hemicúpula frênica ipsilateral à atelectasia. 
 
Questão 25 
Sobre as doenças intersticiais pulmonares, é INCORRETO 
afirmar que: 
A) O quadro clínico cursa com dispneia de exercício.  
B) Apresenta alteração fisiológica como distúrbio obstrutivo. 
C) A radiografia de tórax demonstra infiltrados difusos bilaterais. 
D) Deve ser considerada quando afastada a possibilidade de 

neoplasia ou infecção pulmonar. 
 
Questão 26 
Paciente, 45 anos, deu entrada ao pronto-socorro com quei-
madura em toda cabeça e todo MSE. De acordo com a avalia-
ção da extensão das queimaduras, pode-se afirmar que esta 
queimadura tem uma extensão de: 
A)  9%  
B)  18% 
C)  27% 
D)  36% 
 
Questão 27 
A ventilação mecânica pode causar complicações lesivas 
devido a fatores biofísicos. Sobre estes fatores, é correto 
afirmar que: 
A) Há diminuição das respostas inflamatórias com menor 

liberação de citocinas. 
B) A formação de edema interstício-alveolar ocorre devido à 

contração dos poros capilares. 
C) A lesão do surfactante é causada pelo aumento da tensão 

superficial da interface gás-líquido. 
D) O edema de parede brônquica é causado pela tração 

centrípeta sobre os vasos extra-alveolares. 
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Questão 28 
São causas intrínsecas de obstrução de vias biliares extra- 
-hepáticas, EXCETO: 
A) Cisto de colédoco. 
B) Síndrome de Mirizzi. 
C) Colangite esclerosante. 
D) Disfunção do Esfíncter de Oddi.  
 
Questão 29  
O quadro clínico de um paciente com Doença de Parkinson se 
caracteriza por tremor de repouso, bradicinesia, instabilidade 
postural e uma ridigez em padrão de “roda denteada”.  Fazem 
parte do diagnóstico diferencial de parkinsonismo, EXCETO: 
A) Uso de drogas. 
B) Doença de Berger. 
C) Doença de Wilson.  
D) Síndrome de shy-drager. 
 
Questão 30 
Assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Estado pós-ictal é o período logo após a crise. 
B) Convulsão é a exacerbação paroxística de caráter motor. 
C) Epilepsia é a síndrome caracterizada pela presença de 

crises epilépticas recorrentes.  
D) Crise epiléptica é a diminuição paroxística de uma determi-

nada função cortical, podendo esta ser motora, psíquica ou 
sensitiva.  

 
Questão 31 
Em relação à doença de Alzheimer, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) É a segunda causa mais comum de demência. 
(     ) A presença de perda de memória é patognomônico desta 

demência. 
(     ) O padrão-ouro para diagnóstico é a tomografia computa-

dorizada de crânio. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F. 
B) F, V, F. 
C) V, F, V. 
D) V, V, V. 
 
Questão 32 
Adolescente do sexo masculino foi trazido à emergência após 
acidente de colisão moto x carro, estando ele pilotando a moto 
em alta velocidade. Após a correta sequência da abordagem 
do politraumatizado ser iniciado, decidiu-se pela avaliação da 
cavidade abdominal através de um FAST. Simultaneamente, 
através de acessos famosos calibrosos, foi iniciada a terapia de 
reposição polêmica vigorosa, com necessidade de sucessivas 
transfusões de hemoderivados. Considerando a realização de 
transfusão maciça no paciente, são repercussões metabólicas 
mais comuns a serem encontradas:  
A) Hipocalemia; hipercitratúria; e, hipotermia. 
B) Hipocalcemia; hipercalemia; e, hipomagnesemia. 
C) Hipertermia; hipocalcemia; e, acidose metabólica. 
D) Hipercalemia; hiperfosfatemia; e, hipermagnesemia. 

Questão 33 
A Insuficiência Renal Aguda (IRA) é uma das principais 
complicações observadas em pacientes hospitalizados, cuja 
incidência varia de acordo com as suas condições clínicas, 
sendo maior em Unidades de Terapia Intensiva (UTI – 20 a 
40%) e menor em unidades onde o cuidado é intermediário 
(1 a 7%). Em relação ao manejo da insuficiência renal aguda, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) São critérios para diagnóstico de síndrome hepatorrenal 

uma proteinúria < 500 mg/dia e a ausência de IRA paren-
quimatosa. 

B) Na realização dos métodos hemodialíticos, a anticoagulação 
é obrigatória, interferindo diretamente na eficiência e dura-
bilidade da terapêutica dialítica. 

C) De acordo com a estratificação Acute Kidney Injury 
Network (AKIN), o aumento de 150% do valor basal da 
creatinina e anúria por 12 horas é considerado uma IRA 
estágio II. 

D) A hipótese de necrose tubular aguda séptica pode ser 
reforçada por achados de frequência respiratória > 20 
rpm com PaCO2 < 32 mmhg, associado à hipotermia e à 
leucopenia severa. 

 
Questão 34 
Homem, 35 anos, vítima de queimadura após acidente em 
posto de gasolina, é trazido ao pronto-socorro por civis uma 
hora após o ocorrido. Ao exame, paciente aparentando 70 kg, 
consciente, lúcido e se queixando de dor em membro superior 
esquerdo, que se encontrava com eritema leve, sem bolhas 
ou outras alterações (primeiro grau). Relatava, ainda, dor 
intensa em toda a superfície de tronco anterior e do membro 
superior direito, os quais apresentavam inúmeras bolhas em 
fundo intensamente eritematoso (segundo grau). Conside-
rando o preconizado pelo ATLS, qual a reposição volêmica 
recomendada para o caso?  
A) 1.890 ml de solução cristaloide nas próximas 7 horas. 
B) 7.560 ml de solução cristaloide nas próximas 24 horas. 
C) 3.780 ml de soro fisiológico 0,9% nas próximas 8 horas.  
D) 3.780 ml de soro fisiológico 0,9% nas próximas 24 horas. 
 
Questão 35 
A ventilação mecânica substitui total ou parcialmente a venti-
lação espontânea e está indicada na insuficiência respiratória 
aguda ou crônica agudizada, promovendo melhora das trocas 
gasosas e diminuição do trabalho respiratório. São recomen-
dações da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, EXCETO: 
A) Utilizar o modo volume-controlado para pacientes com 

lesão neurológica grave na fase aguda. 
B) Nos pacientes com AVC isquêmico agudo, evitar          

PaCO2 < 35 mmHg por risco de isquemia na área de 
penumbra. 

C) Utilizar cisatracúrio nas primeiras 48 horas nos quadros 
de SARA com relação PaO2/FiO2 < 120 para manter 
ventilação mecânica controlada. 

D) Usar ventilação não invasiva (VNI) após nova falência 
respiratória de pacientes extubados em até 48 horas, 
devendo-se retardar a reintubação nessa situação. 
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Questão 36 
A solicitação não justificada por evidências científicas de 
exames pré-operatórios constitui um importante fator de 
aumento de custos da rede de saúde pública, além de não 
estar relacionada à redução e nem à predição de complicações 
perioperatórias para o paciente. Dessa forma, revisões elabo-
radas por diversas sociedades têm preconizado o uso racional 
de exames complementares durante a avaliação que antece-
dem o momento das cirurgias. Considerando as recomenda-
ções da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre a avaliação 
perioperatória, assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) Radiografia de tórax em pacientes com propedêutica suges-

tiva de doenças cardiorrespiratórias. 
B) Pacientes com hipertensão arterial sistêmica devem ter 

solicitada sua creatinina sérica, se não a tiver documentada 
no período de 12 meses. 

C) Em necessidade de operação de emergência, a solicitação 
de provas funcionais de isquemia miocárdica não deve ser 
realizada, uma vez que seu resultado não muda a conduta. 

D) A ecocardiografia transtorácica deve ser solicitada para 
todo paciente cardiopata, para determinar a gravidade, a 
conduta terapêutica ou orientar profilaxia ou terapia 
para endocardite infecciosa. 

 
Questão 37 
Homem, 50 anos, etilista e tabagista, se encontra internado 
há um dia em centro de terapia intensiva devido a quadro de 
pancreatite aguda grave. Durante a primeira passagem de 
visita do dia, se queixa de adormecimento perioral, sensação 
de formigamento em extremidades e sono prejudicado por 
contrações musculares dolorosas. Apresenta-se sonolento, 
com frequência cardíaca de 55 bpm, PA de 100 x 60 mmHg e 
eupneico. Exames laboratoriais foram colhidos e estão em 
análise. Assinale a alteração laboratorial esperada e o trata-
mento a ser empregado. 
A) Hipercalcemia; hidratação vigorosa com cristaloide endo-

venoso. 
B) Hipocalcemia; administração de gluconato de cálcio endo-

venoso. 
C) Hipercalemia; administração de bicarbonato de sódio e 

furosemida. 
D) Leucocitose com expressivo desvio à esquerda; antibioti-

coterapia de ampla cobertura via endovenosa. 
 
Questão 38 
A causa mais comum de morte em pacientes com sepse é a 
disfunção de múltiplos órgãos, caracterizada pela deteriora-
ção aguda da função de dois ou mais órgãos, com destaque 
para pulmões, rins, coração e fígado. Considerando a disfun-
ção múltipla de órgãos em paciente grave, segundo o 
Consenso Brasileiro de Sepse, analise as afirmativas a seguir. 
I. A disfunção cardiovascular no choque séptico é caracteri-

zada por redução da pressão arterial, das pressões de enchi-
mento e da resistência vascular sistêmica; porém, ocorre 
aumento da pressão de artéria pulmonar. 

II. A liberação de mediadores inflamatórios provoca preenchi-
mento do shunt pulmonar e diminuição da complacência 

pulmonar estática, sendo a terapia com bloqueio CD14 e an-
ticorpos anti-LBP as opções de escolha para sua profilaxia e 
tratamento. 

III. A disfunção hepática é caracterizada por alargamento do 
tempo de atividade da protrombina, hiperbilirrubinemia 
com predomínio de bilirrubina indireta e hiperlactatemia. 

IV. A avaliação laboratorial e o diagnóstico de CIVD não são 
necessários para a indicação de terapia com proteína C 
ativada; mas, podem ser para a utilização de antitrombina 
em pacientes com sepse grave. 

A) I, II, III e IV. 
B) I e IV, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 
 
Questão 39 
Apesar dos avanços na identificação dos fatores de risco, da 
melhora no diagnóstico precoce e do desenvolvimento de 
novas estratégias ventilárias para seu tratamento, a Síndrome 
do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) ainda apresenta 
alta letalidade e alta morbidade. São considerados critérios 
para a definição de SDRA após a Conferência de Consenso de 
Berlim 2012, EXCETO: 
A) Início e instalação < 7 dias do evento clínico identificado 

(fator predisponente) ou a partir da piora do quadro 
respiratório. 

B) No critério de imagem, são consideradas opacidades bilate-
rais não explicáveis por atelectasia, massa/nódulo pulmonar 
ou derrame pleural. 

C) No caso de SDRA leve, o critério de hipoxemia (relação 
PaO2/FiO2) deve ser medido sob uso de pressão expiratória 
final positiva (PEEP) maior ou igual a 5 cm H2O, ou pressão 
positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) maior ou igual a 5 
cm H2O. 

D) Na ausência de fator de risco identificável, torna-se obriga-
tória a comprovação objetiva de pré-carga normal (BNP nor-
mal, cintilografia ou cateterismo cardíaco sem disfunção sis-
tólica/diastólica, ou pressão de artéria pulmonar ocluída 
menor ou igual a 18 mmHg). 

 
Questão 40 
A Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO), embora 
inicialmente descrita para suporte respiratório na configura-
ção venoarterial, é capaz de promover débito suficiente para 
manter a perfusão sistêmica adequada mesmo em pacientes 
com o consumo de oxigênio elevado, podendo ser utilizada 
naqueles com tendência à hipoxia tecidual. Sobre a ECMO, é 
(são) critério(s) do escore de Murray utilizado(s) para a decisão 
de seu uso: 
A) Escore de hipercapnia. 
B) Análise ponderada dos valores de PaO2 e pH na gasome-

tria arterial. 
C) Número de episódios prévios de síndrome do desconforto 

respiratório agudo. 
D) Número de quadrantes com consolidação alveolar na 

radiografia de tórax.  
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INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para as vagas de Superior e Nível Médio Técnico. 
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 

o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 3h (três horas) as provas para as vagas de Nível Superior e Nível Médio Técnico. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta.  

8. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

9. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

11. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.  

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- O resultado da Primeira e Segunda Etapas e o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, com a respectiva classificação, 
serão publicados pela Fundação Saúde no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e disponibilizado no site do Instituto 
Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br) e da Fundação Saúde (www.fundacaosaude.rj.gov.br) 


