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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 
Paciente, 25 dias de vida, sem comorbidades, será submetido à 
correção eletiva de hérnia umbilical. Durante indução anestésica 
foi utilizado isoflurano. Após a intubação orotraqueal, o monitor 
mostra frequência cardíaca de 140 batimentos por minuto, 
pressão arterial média de 67 mmHg e uma saturação de O2 de 
100%. Estes achados podem ser melhor explicados por: 
A) Normalidade. 
B) Distúrbio hidroeletrolítico. 
C) Malformação congênita cardíaca. 
D) Intoxicação por agente inalatório halogenado. 
 

Questão 12 
A estenose subglótica adquirida é um estreitamento da 
endolaringe e uma das causas mais comuns de estridor e 
desconforto respiratório em crianças. Em crianças, a subglote 
representa o ponto mais estreito da via aérea, o que torna 
essa região mais propensa a estenoses. Diante do exposto, 
analise as situações a seguir. 
I. Tubo traqueal com diâmetro externo menor que o indicado. 
II. Infecção sistêmica. 
III. Hipoperfusão tecidual. 
IV. Refluxo gastroesofágico e laringofaríngeo. 
São considerados fatores predisponentes à lesão laríngea e 
estenose subglótica após intubação traqueal em pacientes 
pediátricos: 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) III e IV, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
 
O caso clínico hipotético contextualiza as questões 13 e 14. 
Leia-o atentamente. 
 

“Paciente, 55 anos, sexo masculino, está sendo submetido à 
uma retossigmnoidectomia aberta, eletiva, por doença 
diverticular com múltiplos episódios prévios de diverticulite. 
Tem antecedente de tabagismo, hipertensão arterial sistêmica 
e crises prévias de palpitações. Após cerca de 60 minutos de 
cirurgia, o paciente inicia quadro de fibrilação atrial, com 
frequência cardíaca de 160 bpm. Estável hemodinamicamente. 
ECG pré-operatório: intervalo PR curto, alargamento do 
complexo QRS e presença de onda delta.3.”  
 
Questão 13 
Qual o diagnóstico mais provável da arritmia de base deste 
paciente? 
A) Síndrome de Brugada. 
B) Síndrome de Wolff-Parkinson-White. 
C) Displasia arritmogênica do ventrículo direito. 
D) Bloqueio de ramo direito associado a hemibloqueio anterior 

esquerdo. 
 
Questão 14 
Assinale, a seguir, a melhor droga para o tratamento da 
arritmia apresentada pelo paciente. 
A) Diltiazem. 
B) Adenosina. 
C) Procainamida. 
D) Deslanosídeo C. 
 
Questão 15 
Paciente, sexo masculino, 60 anos, será submetido à colecis-
tectomia videolaparoscópica eletiva por colecistopatia calcu-
losa crônica sintomática. São efeitos esperados do pneu-
moperitônio com CO2, EXCETO: 
A) Aumento da frequência cardíaca. 
B) Aumento da pressão venosa central. 
C) Diminuição da complacência pulmonar. 
D) Aumento da capacidade residual funcional pulmonar. 
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Questão 16 
No decorrer de uma cirurgia de endarterectomia de artéria 
carótida interna, durante a manipulação do bulbo carotídeo 
pelo cirurgião-dentista, qual das alterações hemodinâmicas 
relacionadas é a mais comumente esperada? 
A) Bradicardia e hipotensão. 
B) Bradicardia e hipertensão. 
C) Taquicardia e hipertensão. 
D) Bradipneia e dessaturação. 
 
Questão 17 
A monitorização do nervo facial é utilizada durante procedi-
mentos cirúrgicos do ouvido médio, mastoide e ouvido interno 
para reduzir a incidência de lesão iatrogênica. Assinale a droga 
que deve ser evitada ou usada em doses menores, visando a 
menor influência na monitorização do nervo facial. 
A) Fentanil. 
B) Rocurônio. 
C) Etomidato. 
D) Sevoflurano. 
 
Questão 18 
A ventilação monopulmonar cria um grande shunt intrapul-
monar enquanto o pulmão não ventilado está sendo perfundido 
sem oxigenação. Na presença de hipoxemia, uma avaliação 
metódica das potenciais causas deve ser analisada. Diante do 
exposto, analise as condutas a seguir. 
I. Aplicar pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) 

no pulmão atelectasiado. 
II. Solicitar ao cirurgião-dentista o clampeamento da artéria 

pulmonar ipsolateral ao colapso. 
III. Instalar ventilação de alto fluxo com oxigênio a 100% no 

pulmão não dependente, por meio de colocação de 
cateter na luz brônquica. 

São consideradas opções para melhorar a oxigenação nos 
pacientes submetidos à ventilação monopulmonar: 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 19 
A introdução de anestésicos no espaço peridural ou espaço 
subaracnoideo, levando a uma interrupção temporária da 
transmissão dos impulsos nervosos, representa as chamadas 
anestesias raquidianas. Quando bem indicada, a anestesia 
raquidiana promove menor perda de volume sanguíneo, 
diminui os eventos tromboembólicos e facilita o manejo da 
analgesia pós-cirúrgica. São alterações prováveis após uma 
anestesia subaracnoidea: 
A) Hipertensão e taquicardia. 
B) Vasoconstrição do segmento corporal abaixo do nível de 

bloqueio. 
C) Aumento dos níveis de renina, cortisol, insulina, hormônio 

do crescimento, hormônios tireoidianos e aldosterona. 
D) Aumento do peristaltismo, aceleração do esvaziamento 

gástrico, incremento da produção de secreções, relaxamento 
dos esfíncteres e elevação da perfusão sanguínea visceral. 

Questão 20 
Em relação aos efeitos farmacodinâmicos do propofol, 
assinale a alternativa correta. 
A) Causa intensa vasodilatação cerebral. 
B) Gera aumento importante da pressão intraocular. 
C) Aumenta a demanda de oxigênio pelo miocárdio, fluxo 

sanguíneo miocárdico e resistência vascular miocárdica. 
D) Diminui a pré e a pós-carga cardíacas por ação direta na 

musculatura lisa vascular e por diminuição do tônus simpático. 
 
Questão 21 
A velocidade que ocorre o equilíbrio entre as frações inspirada 
e alveolar de um anestésico inalatório depende de uma série 
de fatores. Algumas particularidades do paciente pediátrico 
fazem esse equilíbrio (velocidade de indução) ser atingido 
mais rapidamente. São determinantes da rápida velocidade 
de indução da anestesia inalatória em pacientes pediátricos 
quando comparados com adultos, EXCETO: 
A) Menor solubilidade sangue/gás dos halogenados. 
B) Menor solubilidade tecido/sangue dos halogenados. 
C) Menor relação ventilação alveolar/capacidade residual 

funcional. 
D) Maior proporção do débito cardíaco para tecidos ricamente 

vascularizados. 
 
Questão 22 
Os anestésicos inalatórios são utilizados por sua fácil 
administração e por seus efeitos previsíveis, os quais 
podem ser monitorizados não apenas pelos sinais clínicos, 
mas também por meio da concentração expirada, que 
reflete a concentração do anestésico nos tecidos. Levando 
em consideração a farmacocinética da anestesia inalatória, 
NÃO se relaciona à transferência do anestésico do aparelho 
de anestesia para o alvéolo: 
A) Ventilação alveolar. 
B) Pressão parcial inspirada. 
C) Capacidade residual funcional. 
D) Coeficiente de partição sangue/gás do anestésico. 
 
Questão 23 
Um dos possíveis efeitos do uso dos anestésicos inalatórios 
é a hepatite fulminante. Isso ocorre principalmente pelos 
produtos de sua biodegradação. Dos agentes inalatórios 
relacionados, assinale o mais alusivo a este efeito adverso. 
A) Halotano. 
B) Isoflurano. 
C) Desflurano. 
D) Sevoflurano. 
 
Questão 24 
Qual dos opioides relacionados apresenta penetração mais 
rápida no sistema nervoso central e qual o de maior 
potência analgésica, respectivamente? 
A) Fentanil e Alfentanil. 
B) Morfina e Alfentanil. 
C) Alfentanil e Sufentanil. 
D) Sufentanil e Sufentanil. 
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Questão 25 
Paciente do sexo feminino comparece ao pronto-socorro 
por apresentar furúnculo em axila direita, secundário a 
foliculite. Para a realização da anestesia local, antes da 
drenagem do abscesso, o médico optou por adicionar 
bicarbonato de sódio à solução de lidocaína a ser utilizada. 
O que se espera com tal conduta? 
A) Aumento da taquifilaxia. 
B) Aumento da fração ionizada. 
C) Redução do risco de arritmias. 
D) Aumento da fração lipossolúvel. 
 
Questão 26 
Os bloqueadores neuromusculares podem ser divididos em dois 
grupos, de acordo com o seu mecanismo de ação: adespola-
rizantes e despolarizantes. Assinale a característica esperada ao 
usar um bloqueador neuromuscular adespolarizante. 
A) Fasciculação. 
B) Ausência de potenciação pós-tetânica. 
C) Potencialização do bloqueio por anticolinesterásicos. 
D) Fadiga em baixas ou altas frequências de estimulação. 
 
Questão 27 
O bloqueio dos nervos do pé ao nível do tornozelo é adequado 
para ampla variedade de procedimentos cirúrgicos que 
envolvem o pé. São considerados nervos que devem ser 
anestesiados, quando se quer executar o bloqueio completo a 
partir do tornozelo (conhecido com pentabloqueio): 
A) Tibial anterior; tibial posterior; fibular; sural; e, plantar. 
B) Tibial posterior; fibular profundo; safeno; fibular superficial; 

e, sural. 
C) Tibial anterior; tibial posterior; sural; gastrocnêmio; e, 

fibular profundo. 
D) Tibial posterior; tibial anterior; fibular superficial; gastroc-

nêmio; e, plantar. 
 
Questão 28 
Paciente foi submetido a um bloqueio neuromuscular 
utilizando rocurônio. Ao final da cirurgia, optou-se pela 
reversão do bloqueio com o sugamadex. Caso seja necessário 
o reestabelecimento precoce do bloqueio neuromuscular 
neste paciente, assinale a opção mais recomendada, visando 
a uma menor interação com o sugamadex. 
A) Vecurônio. 
B) Rocurônio. 
C) Midazolan. 
D) Cisatracúrio. 
 
Questão 29 
Levando em consideração as diferenças entre a raquia-
nestesia e a anestesia peridural, assinale a alternativa correta. 
A) O início de ação da anestesia peridural é mais rápido. 
B) A altura do bloqueio é mais previsível na anestesia peridural. 
C) Na raquianestesia, ocorre maior absorção sistêmica da 

substância utilizada. 
D) A ocorrência de cefaleia na anestesia peridural é mais 

frequente e imprevisível. 

Questão 30 
As catecolaminas e vasopressores utilizados no choque possuem 
diferentes propriedades farmacológicas. É INCORRETO afirmar 
que: 
A) A vasopressina produz cronotropismo e inotropismo posi-

tivos.  
B) A dobutamina produz efeito mais intenso em receptores 

beta-1. 
C) A adrenalina produz efeito tanto em receptores alfa quanto 

beta adrenérgicos.                                                                                
D) A dopamina possui efeito alfa mais intenso nas doses 

maiores que 10 microgramas/kg/min. 
 
Questão 31 
São contraindicações de utilização de balão intra-aórtico, 
EXCETO: 
A) Desordens hemorrágicas. 
B) Insuficiência aórtica grave.   
C) Aneurisma de aorta abdominal. 
D) Arritmias ventriculares refratárias. 
 
Questão 32 
Os bloqueadores neuromusculares são usados na emergência 
para a realização de manobras para intubação orotraqueal. 
Sobre estes bloqueadores, é INCORRETO afirmar que: 
A) O rocurônio possui efeito longo.  
B) A succinilcolina possui efeito curto. 
C) A succinilcolina pode provocar rabdomiólise e miopatia. 
D) O rocurônio é preferido em relação à succinilcolina na sala 

de emergência. 
 
Questão 33 
As insuficiências respiratórias podem ser classificadas em tipo 
I (hipoxêmica) e tipo II (hipoventilação/aumento do espaço 
morto). São consideradas insuficiências hipoxêmicas, EXCETO:  
A) Atelectasia. 
B) Pneumonia.  
C) Tromboembolismo pulmonar. 
D) Doença pulmonar obstrutiva crônica. 
 
Questão 34 
Sobre o papel da adrenalina na anafilaxia, é INCORRETO 
afirmar que: 
A) A via subcutânea está indicada em casos leves. 
B) A via de administração principal é a endovenosa. 
C) Deve ser fornecida o mais precocemente possível. 
D) É a principal medicação para o tratamento da anafilaxia. 
 
Questão 35 
Disfunções neuromusculares podem levar o paciente a uma 
insuficiência respiratória aguda. São encontrados nos pacientes 
com insuficiência respiratória com disfunção neuromuscular, 
EXCETO: 
A) Capacidade vital alta. 
B) Volume corrente alto. 
C) Pressão inspiratória baixa. 
D) Frequência respiratória baixa.   
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Questão 36 
São efeitos colaterais da succinilcolina, EXCETO: 
A) Hipocalemia. 
B) Aumento da pressão intraocular. 
C) Aumento da pressão intragástrica. 
D) Aumento da pressão intracraniana. 
 
Questão 37 
Drogas usadas para analgesia e sedação no pronto-socorro 
possuem diferentes perfis farmacológicos. Sobre estas drogas, 
é correto afirmar que: 
A) O etomidato aumenta o limiar convulsivo. 
B) O etomidato é um analgésico de ação curta. 
C) O fentanil não causa liberação de histamina. 
D) A quetamina causa muita instabilidade hemodinâmica.  
 
Questão 38 
Os anti-hipertensivos atuam de maneiras diferentes para o 
controle da pressão arterial. O anti-hipertensivo que atuam 
no bloqueio adrenérgico duplo (receptores alfa e beta) é:   
A) Atenolol. 
B) Labetalol.  
C) Valsartana. 
D) Hidralazina. 
 
Questão 39 
O balão intra-aórtico promove efeitos hemodinâmicos como 
a diminuição do trabalho do ventrículo esquerdo e o aumento 
do fluxo sanguíneo coronário. Nos pacientes em choque 
cardiogênico, esperamos as seguintes mudanças, EXCETO:   
A) Elevação do débito cardíaco. 
B) Dimuição da pressão diastólica.  
C) Redução da frequência cardíaca. 
D) Redução da pressão capilar pulmonar média. 
 
Questão 40 
Em relação aos benzodiazepínicos, é correto afirmar que: 
A) O sítio de ação são os receptores Mu e Gama.  
B) Reduz o limiar de convulsão no sistema nervoso central.  
C) O mecanismo de ação está relacionada à hiperpolarização 

neuronal. 
D) A depressão respiratória do diazepam é maior que do 

midazolam. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

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) 


