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QUADRO OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR (QOSPM) – ENFERMEIRO – ENFERMAGEM EM CUIDADOS 

INTENSIVOS (UTI) 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Violência contra a mulher: uma pandemia que precisamos combater 

 

A luta pelo fim da violência contra a mulher não é uma empreitada solitária: ela diz respeito a um movimento muito maior, 
que demanda comprometimento também dos homens com o enfrentamento a uma situação que, calamitosa, agravou-se 
sobremaneira durante a pandemia do novo coronavírus. Com o propósito de chamar a atenção para a gravidade do problema, 
a campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher” acontece, também neste ano, com o apoio da seccional 
do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF). Realizada em 150 países por meio da mobilização da sociedade 
civil, a ação conta a cada ano com maior conscientização e engajamento da população e do poder público brasileiro. 

Apesar da diminuição da violência de gênero nas ruas, a violência doméstica e familiar cresceu, apontam dados da terceira 
edição da pesquisa “Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil”, realizada pelo Instituto Datafolha em parceria com 
o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o levantamento, uma em cada quatro brasileiras acima de 16 anos sofreu 
algum tipo de violência ou agressão em 2020. Ou seja, no último ano, cerca de 17 milhões de mulheres foram vítimas de 
violência física, psicológica ou sexual. Esses números correspondem a informações que de algum modo chegaram ao poder 
público, sem considerar a cifra inviabilizada por ausência de denúncia. 

A situação é tão grave que, em mais de uma ocasião, a diretora-executiva da Organização das Nações Unidas (ONU) 
Mulheres, a sul-africana Phumzile Mlambo-Ngcuka, afirmou que enfrentamos duas pandemias: uma, sanitária, que nos expôs 
ao risco de contaminação por uma doença até então desconhecida, e, outra, silenciosa e invisível, de violência doméstica. 

O mesmo estudo indica que a ofensa verbal foi o tipo de agressão mais frequente no período analisado: cerca de 13 
milhões de brasileiras relataram ter sido xingadas e insultadas no próprio ambiente familiar, enquanto 5,9 milhões passaram 
por ameaças de violência física, como tapas, empurrões e chutes. O cenário é ainda pior se levarmos em conta que outras 
questões atravessam o sofrimento dessas cidadãs. Segundo o Datafolha, 46,7% das vítimas de violência desde o início da 
pandemia também perderam o emprego. 

(Nildete Santana de Oliveira – Francisco Caputo – Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2021/12/4968165-violencia-contra-a-
mulher-uma-pandemia-que-precisamos-combater.html. Adaptado.)  

 

Questão 01 
Considerando a expressão de intenções e pontos de vista do enunciador, pode-se afirmar que o título do texto, em seu 
enunciado, permite reconhecer como efeito de sentido: 
A) Certeza. 
B) Garantia. 
C) Exigência. 
D) Necessidade. 
E) Comprovação. 
 

Questão 02 
De acordo com as ideias apresentadas, pode-se afirmar que há uma relação de comparação estabelecida no que se refere à 
violência: 
A) Doméstica e familiar.  
B) Física e outros tipos de violência. 
C) Contra a mulher e um tipo de pandemia.  
D) Contra a mulher e a pandemia do novo coronavírus. 
E) Vista na pandemia e o combate ao novo coronavírus. 
 

Questão 03 

Contribuindo para o estabelecimento da coesão e coerência textuais, algumas palavras atuam na organização e progressão 
dos parágrafos e do texto. Em “Apesar da diminuição da violência [...]” (2º§), a expressão destacada: 
A) Indica uma ressalva que não anula o argumento principal. 
B) Introduz uma nova temática ampliando, assim, a discussão inicial. 
C) Define a execução de uma ação apresentada no primeiro parágrafo. 
D) Esclarece as ideias expressas no parágrafo anterior, ampliando sua compreensão. 
E) Estabelece a continuidade das ideias apresentadas no parágrafo inicial, fazendo uma referência a elas. 
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Questão 04 

Considerando a estrutura linguística dos trechos destacados, assinale a afirmativa correta. 
A) O adjetivo “calamitosa” (1º§) estabelece corretamente sua concordância com a expressão “a pandemia do novo coronavírus”. 
B) Em “[...] apontam dados da terceira edição [...]” (2º§), mantém-se a correção gramatical caso a forma verbal “apontam” seja 

substituída por “aponta-se”. 
C) Observa-se a possibilidade da oscilação da regra de concordância verbal em “[...] cerca de 13 milhões de brasileiras relataram 

[...]” (4º§), sendo o núcleo do sujeito um substantivo numeral. 
D) Se em “O mesmo estudo indica [...]” (4º§) fosse acrescentada a vírgula após “estudo”, seguida de “a mesma informação, a 

mesma análise”; a forma verbal “indica” permaneceria na terceira pessoa do singular. 
E) A forma verbal “sofreu” pode ser substituída por “sofreram” em “[...] uma em cada quatro brasileiras acima de 16 anos 

sofreu [...]” (2º§), caso haja intenção de conferir ênfase à expressão “quatro brasileiras”. 
 

Questão 05 

Ainda que o termo destacado a seguir seja excluído, a correção gramatical será preservada assim como a coesão e a coerência. 
Indique o trecho que apresenta tal elemento. 
A) “[...] afirmou que enfrentamos duas pandemias: [...]” (3º§) 
B) “[...] se levarmos em conta que outras questões [...]” (4º§) 
C) “[...] apontam dados da terceira edição da pesquisa Visível e invisível: [...]” (2º§) 
D) “[...] correspondem a informações que de algum modo chegaram ao poder público, [...]” (2º§) 
E) “[...] ela diz respeito a um movimento muito maior, que demanda comprometimento [...]” (1º§) 
 

Questão 06 

Sobre o emprego da linguagem utilizada no texto, pode-se afirmar que tal escolha tem como objetivo: 
A) Alcançar interlocutores de todos os níveis sociais de modo a divulgar e ofertar o conhecimento explorado. 
B) Valorizar as variadas linguagens e suas expressões utilizando uma linguagem universal que abrange todas as outras. 
C) Contribuir para conferir legitimidade às informações e ideias apresentadas, atendendo às expectativas do público a que se 

destina.  
D) Fortalecer o vínculo entre enunciador e leitor, à medida que é empregada uma linguagem informal e acessível ao grande 

público. 
E) Atender aos interesses específicos de leitores que tenham o “Direito” como principal interesse em relação às áreas do 

conhecimento. 
 

Questão 07 

Considerando-se as relações anafóricas estabelecidas no texto e sua importância para a continuidade das ideias apresentadas, 
assinale a a alternativa que indica corretamente o referente correspondente ao termo destacado. 
A) “[…] que, calamitosa, agravou-se […]” (1º§) / calamitosa 
B) “[…] que demanda comprometimento também dos homens […]” (1º§) / ela 
C) “A situação é tão grave que, em mais de uma ocasião, […]” (3º§) / situação 
D) “[…] ela diz respeito a um movimento muito maior, […]” (1º§) / violência contra a mulher 
E) “Segundo o levantamento, uma em cada quatro brasileiras […]” (2º§) / pesquisa visível e invisível 
 

Questão 08 

O texto expõe duas situações que se relacionam no cenário apresentado: a violência contra a mulher e a pandemia do novo 
coronavírus. Em relação ao citado anteriormente, de acordo com o texto pode-se afirmar que: 
I. Há uma relação de causa e consequência estabelecida entre as situações apresentadas. 
II. Tanto uma situação quanto a outra são questões graves e vistas como tipos de pandemias, ainda que diferentes.  
III. A pandemia do novo coronavírus tornou a violência doméstica, até então silenciosa, exposta em sua totalidade e gravidade 

à sociedade.  
IV. Chegou-se à conclusão de que a pandemia do novo coronavírus foi fator fundamental para o estabelecimento da violência 

contra a mulher.  
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) I, II e III. 
E) II, III e IV. 
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Questão 09 
Considerando a relação estabelecida entre a forma verbal e o seu complemento em “Esses números correspondem a 
informações [...]” (2º§), indique a construção em que o mesmo tipo de complemento pode ser identificado. 
A) À apresentação iremos todos. 
B) Ao documento a diretora solicitou. 
C) Abraçou sua esposa como se fosse a primeira vez. 
D) É preciso ter respeito ao cumprimento das normas.  
E) Li-as completamente, todas as páginas do relatório. 
 

Questão 10 

Pode-se afirmar que o texto apresenta como ponto de vista defendido: 
A) O agravamento da pandemia do novo coronavírus. 
B) O aumento das múltiplas violências contra a mulher em vários segmentos sociais. 
C) A constatação da redução da violência nas ruas em meio à pandemia do novo coronavírus. 
D) Números e percentuais correspondentes à realidade de violências e agressões sofridas por mulheres em 2020. 
E) A necessidade do envolvimento de outro segmento da sociedade além das mulheres no que diz respeito à violência cometida 

contra elas. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Questão 11 
Para organizar o depósito de uma grande indústria farmacêutica, o administrador contratou um operador de empilhadeira 
para realizar 40 demandas. Para cada demanda efetuada de maneira correta, o operador recebe R$ 60,00 e, se uma demanda 
é efetuada erroneamente, o operador deve pagar R$ 30,00. Considerando que o operador recebeu R$ 1.050,00 após o serviço 
prestado, o número de demandas realizadas corretamente é: 
A) 24 
B) 25 
C) 26 
D) 27 
E) 28 
  

Questão 12 
Os 44 dentistas de uma cidade foram questionados se concluíram os cursos de especialização em ortodontia, implantodontia 
e traumatologia. Considere que todos os dentistas têm, pelo menos, uma das especializações citadas. Alguns dos resultados 
da pesquisa estão descritos a seguir; analise-os. 

 28 dentistas fizeram a especialização em ortodontia; 

 4 dentistas fizeram apenas a especialização em ortodontia; 

 1 dentista fez apenas a especialização em traumatologia; 

 21 dentistas fizeram as especializações de ortodontia e implantodontia; 

 11 dentistas fizeram as especializações de implantodontia e traumatologia; e, 

 13 dentistas fizeram as especializações de ortodontia e traumatologia. 
De acordo com as informações anteriores, é correto afirmar que: 
A) 16 dentistas fizeram a especialização em traumatologia. 
B) 15 dentistas fizeram somente a especialização em implantodontia. 
C) Nenhum dentista fez apenas as especializações em traumatologia e implantodontia. 
D) 10 dentistas fizeram as especializações em ortodontia, implantodontia e traumatologia. 
E) 30 dentistas fizeram pelo menos duas das especializações em ortodontia, implantodontia e traumatologia.  
 

Questão 13 
No feriado municipal de uma determinada cidade, 4 médicos e 6 enfermeiros farão plantão em um centro de saúde. Se certo 
procedimento necessitar de 2 médicos e 3 enfermeiros, quantas equipes distintas com esses profissionais poderão ser formadas?  
A) 30 
B) 60 
C) 90  
D) 120 
E) 180 
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Questão 14 
Uma pesquisa foi conduzida em uma amostra de 220 profissionais da saúde para investigar se houve um aumento de insônia 
durante a pandemia do Coronavírus (Covid-19). A tabela apresenta o resultado da pesquisa: 
 

 
Aumento de Insônia 

Sexo Sim Não 

Masculino 46 82 

Feminino 38 54 

Considere os eventos: 

 X: selecionar uma mulher dentre todos os profissionais da saúde entrevistados; 

 Y: selecionar um homem dentre os profissionais da saúde entrevistados que tiveram aumento de insônia; e, 

 Z: selecionar um profissional da saúde que não teve aumento de insônia dentre as mulheres entrevistadas. 
Sobre a probabilidade (P) de ocorrência de cada um dos eventos anteriores, é correto afirmar que: 
A) P(X) < P(Y) < P(Z) 
B) P(X) < P(Z) < P(Y) 
C) P(Y) < P(X) < P(Z) 
D) P(Z) < P(Y) < P(X) 
E) P(Z) < P(X) < P(Y) 
 

Questão 15 
O número de processos ético-profissionais julgados em um Conselho Regional de Medicina no dia útil X de um determinado 
mês é dado pelo valor da função f(x) = –x2 + 12x – 27, em que x = 1, 2, ..., 20. Os dias úteis em que houve julgamentos são 
aqueles que satisfazem f(x) > 0. Considerando tais informações, analise as afirmativas a seguir. 
I. Em apenas 9 dias úteis desse mês houve julgamentos de processos ético-profissionais. 
II. O maior número de processos ético-profissionais julgados em um mesmo dia é 6. 
III. No oitavo dia útil desse mês, há uma redução no número de processos ético-profissionais julgados com respeito ao sétimo 

dia útil.  
Está correto o que se afirma apenas em 
A) II. 
B) III. 
C) I e II. 
D) I e III. 
E) II e III. 
 

Questão 16 
Adriana, Bárbara e Camila trabalham em um mesmo centro de saúde e exercem as profissões de cardiologista, ginecologista 
e médica da família, mas não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que a cardiologista é a mais velha das três profissionais 
da saúde. Além disso, Bárbara não trabalha na área de cardiologia. Adriana, que não é a médica da família, é mais nova que 
Bárbara. Nesse contexto, é correto afirmar que: 
A) Bárbara é cardiologista. 
B) Adriana é ginecologista. 
C) Camila é a médica da família. 
D) Camila é a mais nova das três profissionais de saúde.  
E) Bárbara é a mais velha das três profissionais de saúde. 
 

Questão 17 
Os funcionários de um laboratório de análises clínicas se reuniram para comprar um presente para o diretor no valor de R$ 120,00, 
que será dividido igualmente entre eles. Por questões pessoais, 4 funcionários desistiram de participar da compra do presente e 
foi necessário acrescentar R$ 5,00 no valor que seria pago por cada um dos funcionários restantes. Quantas pessoas contribuíram 
para a compra do presente? 
A) 8 
B) 10 
C) 12 
D) 14 
E) 16 
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Questão 18 
O terreno de um pronto atendimento está representado na imagem pelo retângulo PQRS. O trapézio sombreado é destinado 
à recepção e triagem dos pacientes e, por exigências locais, deve ocupar uma área de, no mínimo, 30% e, no máximo, 60% 
da área total desse pronto atendimento. Além disso, sabe-se que PQ = 25 m; QU = 22 m; e, UR = 28 m.  
 

 
 

Se o segmento ST possui X metros, todos os valores possíveis de X devem satisfazer: 
A) 2 ≤ x ≤ 24 
B) 2 ≤ x ≤ 32 
C) 18 ≤ x ≤ 32 
D) 24 ≤ x ≤ 36 
E) 24 ≤ x ≤ 48 
 

Questão 19 
Na maternidade de determinado hospital, trabalham 55 enfermeiros. Em cada jornada de trabalho são escalados 20 enfer-
meiros para a execução das tarefas diárias. A administradora do hospital decidiu ofertar um curso de qualificação a todos os 
profissionais desse setor. Qual o número mínimo de enfermeiros que deverão fazer o curso de qualificação, para que em 
cada jornada de trabalho haja pelo menos um enfermeiro qualificado? 
A) 20 
B) 25 
C) 26 
D) 35 
E) 36 
 

Questão 20 
Após um grande incêndio em um prédio residencial, M moradores foram internados no mesmo dia no hospital mais próximo 
ao local do acidente. Uma semana após o incêndio, 12 moradores tiveram alta. Na segunda semana, um terço dos moradores 
restantes no hospital foram liberados. Na terceira semana, metade dos moradores que ainda restavam no hospital tiveram 
alta. Sabendo-se que ainda havia 18 moradores internados, qual o valor de M? 
A) 40 
B) 48 
C) 54 
D) 66 
E) 84 

 
NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA 

 

Questão 21 
O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) tem como competências, EXCETO: 
A) Manter o acervo das bases de dados necessárias ao sistema de informações em saúde e aos sistemas internos de gestão 

institucional. 
B) Assegurar aos gestores do SUS e órgãos congêneres o acesso aos serviços de informática e bases de dados, mantidos pelo 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). 
C) Definir programas de cooperação técnica com entidades de pesquisa e ensino para prospecção e transferência de tecnologia 

e metodologia de informática em saúde, sob a coordenação do Secretário-Executivo. 
D) Fomentar, regulamentar e avaliar as ações de informatização do SUS, direcionadas para a manutenção e desenvolvimento 

do sistema de informações em saúde e dos sistemas internos de gestão do Ministério. 
E) Desenvolver, pesquisar e incorporar tecnologias de informática que possibilitem a implementação de sistemas e a disseminação 

de informações necessárias às ações de saúde, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Saúde. 
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Questão 22 
Segundo tal Princípio, “a saúde é um direito de todos e é um dever do Poder Público a provisão de serviços e de ações que 
lhe garanta, colocando também o desafio de oferta de serviços e ações de saúde a todos que deles necessitem, enfatizando 
as ações preventivas e reduzindo o tratamento de agravos”. Trata-se do Princípio da: 
A) Equidade. 
B) Integralidade. 
C) Universalidade. 
D) Hierarquização. 
E) Regionalização. 
 

Questão 23 
“O Art. 7º da Lei nº 8.080/1990 afirma que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com _____________ previstos(as) 
no Art. 198 da Constituição Federal.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) as diretrizes                                                                                       
B) os princípios 
C) as atribuições 
D) as organizações 
E) as competências 
 

Questão 24 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é regido por alguns princípios e diretrizes que são: universalidade, integralidade, equidade, 
regionalização e hierarquização, descentralização e comando único e participação popular. Define corretamente o conceito 
de equidade: 
A) Organizar recursos e serviços oferecidos pelo SUS de acordo com as necessidades de cada caso atendido. 
B) Organizar serviços que fazem parte do SUS com o objetivo de fazer o sistema funcionar da melhor forma possível. 
C) Proporcionar acesso a um serviço de saúde pública de boa qualidade, sendo tal direito garantido a todas as pessoas. 
D) Diminuir a desigualdade oferecendo atendimentos personalizados em que os pacientes possam ser atendidos conforme as 

suas necessidades específicas. 
E) Ver o paciente como um todo, implementando atendimento que considere diversos aspectos, pela integração de tratamentos e 

atendimentos com diferentes profissionais da saúde.  
 

Questão 25 
A Portaria nº 1.660/2009 institui o Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária (VIGIPOS), no âmbito do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como objetivo:  
A) Propor e/ou executar estudos ou pesquisas de interesse nacional.  
B) Identificar e divulgar sinais e/ou alertas relativos às notificações, quando cabível. 
C) Auxiliar os profissionais da saúde, prestando informações sobre a segurança na utilização dos produtos e serviços. 
D) Monitorar, analisar e investigar os eventos adversos e as queixas técnicas relacionadas aos serviços e produtos sob vigilância 

sanitária na fase de pós-comercialização/pós-uso. 
E) Propor parâmetros de implantação do Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária para a formalização dos 

Planos de Ação Anuais dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
 

Questão 26 
Os Sistemas de Informação da Saúde (SIS) são compostos por uma estrutura capaz de garantir a obtenção e a transformação de 
dados em informação. Para profissionais da saúde, o envolvimento na construção de instrumentos de coletas, treinamentos para 
captação correta dos dados e processamento da informação são importantes, uma vez que possibilitam maior domínio desta área 
do conhecimento. O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) mantém à disposição todos os SIS em uso no Brasil, sendo 
possível captar informações a respeito de, EXCETO: 
A) Indicadores de Saúde. 
B) Condições de trabalho e situação de emprego no Brasil. 
C) Epidemiologia e morbidade (morbidade hospitalar do SUS, doenças de notificação, estado nutricional e demais agravos).  
D) Assistência à Saúde (internação hospitalar, produção ambulatorial, imunização, saúde da família, vigilância alimentar e 

nutricional). 
E) Rede Assistencial (informações do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES) Estatísticas Vitais (natalidade, 

mortalidade, câncer). 
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Questão 27 
Os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem as bases para o funcionamento e a organização do 
sistema de saúde em nosso país, sendo a base legal do SUS constituída, fundamentalmente, por três documentos que 
expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde brasileiro; analise-os. 
I. A Constituição Federal de 1988, na qual a saúde é um dos setores que estruturam a seguridade social, ao lado da previdência 

e da assistência social. 
II. A Lei nº 8.080/1990, também conhecida como a Lei Orgânica da Saúde e que dispõe, principalmente, sobre a organização e 

a regulação das ações e serviços de saúde em todo território nacional. 
III. A Lei nº 8.142/1990, que estabelece o formato da participação popular no SUS e dispõe sobre as transferências intergovernamentais 

de recursos financeiros na área da saúde. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) II e III, apenas. 
 

Questão 28 
A Política Nacional de Vigilância em Saúde juntamente com a Política Nacional de Atenção Básica preconizam a integração 
entre as ações de Vigilância em Saúde e de Atenção Básica como fator essencial para o atendimento das reais necessidades 
de saúde da população, sendo o trabalho conjunto entre os Agentes de Combate às Endemias (ACEs) e os Agentes Comunitá-
rios de Saúde (ACSs) estratégico e desejável para identificar e intervir nos problemas de saúde-doença da comunidade, 
facilitar o acesso da população às ações e serviços de saúde e prevenir doenças. De acordo com o Art. 3º da Lei Federal 
nº 13.595/2018, são consideradas atribuições dos ACEs, EXCETO: 
A) Registrar informações referentes às atividades executadas, de acordo com as normas do SUS. 
B) Desenvolver ações de mobilização na comunidade relativas ao tratamento de doenças e agravos à saúde. 
C) Cadastrar e atualizar a base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças. 
D) Realizar ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com os ACSs e as equipes de Atenção 

Básica. 
E) Divulgar, entre a comunidade, informações sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de 

prevenção coletivas e individuais. 
 

Questão 29 
Entende-se corretamente por vigilância epidemiológica: 
A) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a 

assistência à saúde. 
B) Conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 

proteção da saúde dos trabalhadores. 
C) Conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. 
D) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do 

meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 
E) Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças ou agravos. 

 

Questão 30 
O Pacto pela Saúde é resultado de um esforço das esferas municipal, estadual e federal para, em conjunto com o Conselho 
Nacional de Saúde, rediscutir a organização e o funcionamento do SUS. Seu objetivo principal é avançar na implantação dos 
princípios constitucionais referentes à saúde. Os gestores do SUS assumem o compromisso público da construção do Pacto 
pela Saúde em 2006, com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população e que 
implicará o exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas em alguns componentes; assinale-os. 
A) Pacto pela Vida; Pacto em Defesa do SUS; e, Pacto de Gestão do SUS. 
B) Pacto da Reforma Sanitária; Pacto de Promoção à Saúde; e, Pacto pela Vida. 
C) Pacto de Gestão do SUS; Pacto pela Vida; e, Pacto de Planejamento e Regionalização. 
D) Pacto pela Vida; Pacto em Defesa da Cidadania; e, Pacto de Planejamento e Regionalização. 
E) Pacto em Defesa do SUS; Pacto de Planejamento; e, Regionalização e Pacto da Reforma Sanitária. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 31 
Após a identificação da Parada Cardíaca (PCR) e do início da Reanimação Cardiopulmonar (RCP) básica pelo BLS, a chegada 
de um monitor cardíaco e um desfibrilador manual inicia a etapa “avançada” do algoritmo. Nesse contexto, assinale a 
prioridade de atendimento para dar sequência à assistência, bem como os aspectos das novas diretrizes de atendimento. 
A) Realizar massagem cardíaca com, no mínimo, 3 cm de profundidade. 
B) Manter acesso venoso para possível necessidade de administração de drogas. 
C) Realizar massagem cardíaca com, no mínimo, 120 compressões torácicas a cada minuto. 
D) Manter massagem cardíaca eficaz e desfibrilar o mais precoce possível a PCR por FV/TV. 
E) Elevar membros inferiores para estimular o retorno venoso e melhorar o débito cardíaco. 
 

Questão 32 

Dentre os ritmos de parada cardiorrespiratória encontra-se a Assistolia e Atividade Elétrica sem Pulso (AESP). Qual a droga/dose 
de escolha a ser administrada durante a ressuscitação cardiopulmonar nesses dois ritmos? 
A) 1 mg de atropina. 
B) 1 mg de adrenalina. 
C) 0,75 mg de atropina. 
D) 0,5 mg de adrenalina. 
E) 1 mg de noradrenalina. 
 

Questão 33 
A parada cardiorrespiratória é um dos problemas mais graves de saúde e se caracteriza pela ausência de atividade mecânica 
cardíaca efetiva, confirmada por ausência de pulso juntamente com falha na mecânica ventilatória. Diante do exposto, 
analise as afirmativas a seguir.  
I. Carga do choque: Bifásica: recomendação do fabricante (dose inicial de 120 a 200 J); Monofásica: 360 J. 
II. Retorno da Circulação Espontânea (RCE): pulso e pressão arterial; aumento abrupto prolongado na PETCO2; ondas de 

pressão arterial espontâneas com monitoramento intra-arterial. 
III. Início precoce de RCP por socorristas leigos: recomendação de que leigos iniciem a RCP para uma suposta PCR, pois o risco 

de dano ao paciente é baixo se o paciente não estiver em PCR. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III.  
B) I, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) II e III, apenas. 
 

Questão 34 

Dentre as causas mais comuns de Parada Cardíaca (PCR) podemos relacionar, de acordo com as novas diretrizes da American 
Heart Association (AHA), 5Hs e 5Ts. Considerando os 5Hs como causas de PCR, assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) Hipóxia. 
B) Hipotermia.  
C) Hipervolemia. 
D) Hipo/Hipercalemia. 
E) Hidrogênio (acidemia). 
 

Questão 35 

A atelectasia é uma complicação comum que pode acometer o paciente portador de ventilação mecânica ou com insuficiên-
cia respiratória aguda. Trata-se de um cuidado de enfermagem que pode ser instituído ao paciente portador de atelectasia. 
A) Em pacientes com PEEP elevada deve-se instituir isolamento respiratório. 
B) A mudança de decúbito não deve ser considerada para melhoria da relação entre PaO2 e FiO2. 
C) Deve-se instituir PEEP com valores menores do que 5 mmHg, a fim de se aumentar a complacência pulmonar.  
D) O recrutamento alveolar deve ser prescrito pelo enfermeiro, assim como o uso de corticoides em doses elevadas para a 

recuperação do paciente. 
E) A mudança de decúbito deve ser instituída sempre que possível, fazendo rodízio entre os horários, de acordo com o grau de 

comprometimento pulmonar do paciente e suas condições clínicas. 
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Questão 36 
Dentre os cuidados pós-PCR em adultos, tem-se a hipotermia terapêutica como uma das condutas que devem ser conduzidas 
de acordo com as condições clínicas e recomendações das diretrizes atuais de ressuscitação cardiopulmonar. Sobre a hipoter-
mia terapêutica, assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) É recomendada para indivíduos em coma após a ressuscitação da parada cardíaca. 
B) Consiste na manutenção da temperatura entre 32° C e 36° C por, pelo menos, doze horas. 
C) O controle da temperatura é indicado para todos os pacientes, inclusive grávidas e hemodinamicamente instáveis; não há 

contraindicações para tal opção terapêutica após a PCR. 
D) As temperaturas mais altas são preferidas para pacientes em coma moderado, sem complicações, sem nenhum padrão de 

EEG maligno ou edema cerebral evidente e que apresentam algum risco em temperaturas mais baixas (como sangramentos). 
E) As temperaturas mais baixas são preferidas em pacientes em coma profundo, padrões de eletroencefalograma (EEG) malignos, 

suspeita de edema cerebral ou hipertensão intracraniana e que apresentem risco de agravo clínico em temperaturas mais altas 
(como convulsões). 

 

Questão 37 
São diversos os cuidados de enfermagem durante a instalação e a manutenção da ventilação mecânica. Considerando que o 
enfermeiro desempenha suas funções em supervisão e assistência dos pacientes críticos com via aérea artificial submetidos à 
ventilação mecânica, trata-se de um dos cuidados primordiais aos pacientes submetidos a tal alternativa terapêutica: 
A) Aquecer ringer lactato para utilizar no umidificador do aparelho ventilatório.  
B) Manter cabeceira a zero graus para evitar hipertensão intracraniana e broncoaspiração. 
C) Administrar antisséptico em via oral durante a higienização e o banho de leito a cada seis horas ou mais. 
D) Aspirar vias aéreas superiores e inferiores com luvas de procedimento, objetivando reduzir as infecções associadas à ventilação 

mecânica.  
E) Monitorizar juntamente com a equipe a pressão de cuff, a fim de prevenir lesões de traqueia e reduzir riscos de pneumonia 

associada à ventilação mecânica. 
 

Questão 38 
O cuidado com o potencial doador de órgãos deve ser executado com a mesma dedicação em que se destina aos outros 
pacientes internados na UTI. Assinale, a seguir, um dos cuidados na manutenção do potencial doador de órgãos. 
A) A temperatura ideal para manter os pacientes deve estar entre 34° a 35,6° C. 
B) A hipernatremia não constitui um dos distúrbios hidroeletrolíticos importante. 
C) As correções de concentrações sanguíneas de sódio devem ser realizadas em até quatro horas, para se evitar desmielinização 

de neurônios. 
D)  As alterações fisiológicas destes pacientes devem ser consideradas para realizar possíveis correções, a fim de manter viável 

o potencial doador. 
E) Deve-se priorizar as causas da parada cardíaca que levaram a possível morte encefálica ao invés de atentar para alterações 

eletroencefalográficas. 
 

Questão 39  
Paciente BAR, 60 anos, portador de dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica controlada com uso de inibidores da ECA, nega 
outras comorbidades. Foi admitido na Unidade de Cuidado Intensivo com diagnóstico médico de Síndrome Coronariana Aguda. 
Ao exame físico, apresenta-se com dispneia; lúcido e orientado; palidez cutânea; perfusão tissular diminuída na periferia; precor-
dialgia, mesmo em repouso. Foi instalado pelo enfermeiro assistencial oxigenioterapia, monitorização de dados vitais e realizado 
eletrocardiograma de 12 derivações. Após equipe analisar o ECG, notou-se uma alteração sugestiva de IAM (Infarto Agudo do 
Miocárdio). Assinale uma alteração no ECG sugestiva de diagnóstico de IAM. 
A) Onda T invertida. 
B) Complexo QRS alargado. 
C) Intervalo PR aumentado. 
D) Infradesnivelamento de seguimento ST. 
E) Supradesnivelamento de seguimento ST. 
 

Questão 40 
Trata-se de um cuidado fundamental ao paciente com diagnóstico de morte encefálica, a fim de mantê-lo viável como 
potencial doador. 
A) Realizar banho de aspersão como medida humanizada. 
B) Realizar aplicação de filme transparente em feridas sacrais para evitar sepse secundária. 
C) Aspirar vias aéreas a cada quatro horas, a fim de fluidificar secreções traqueobrônquicas. 
D) Umidificar as córneas conforme protocolo, para manter tais órgãos viáveis para a doação. 
E) Monitorizar glicemia capilar, já que a administração de insulina nesses pacientes pode ser crucial para corrigir o coma.  
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Questão 41 
Considerando os cuidados de enfermagem prescritos aos pacientes com pneumonia, analise as afirmativas a seguir. 
I. Estimular deambulação quando possível. 
II. Administrar anticoagulante SC 4/4 h. 
III. Realizar mudança de decúbito 6/6 h, evitando a posição prona. 
IV. Melhorar a permeabilidade das vias respiratórias. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) IV. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) I, II e IV. 
E) I, III e IV. 
 

Questão 42 
Paciente DSN internado em UTI há três dias, com Síndrome Respiratória Aguda, evolui com piora dos padrões respiratórios, 
sendo necessários ajustes na ventilação mecânica e coleta de gasometria arterial. O enfermeiro assistente, responsável pelo 
paciente, recebe o seguinte resultado da gasometria arterial: 

 pH = 7.29; 

 PO2 = 96 mmHg; 

 PCO2 = 48 mmHg; 

 HCO3 = 25 mEq/l; 

 BE = +1 mEq/l; e, 

 saturação de oxigênio = 98%. 
Considerando os valores obtidos na gasometria arterial, o provável diagnóstico de distúrbio é: 
A) Acidose mista. 
B) Alcalose respiratória compensada. 
C) Acidose metabólica descompensada. 
D) Acidose respiratória sem compensação metabólica. 
E) Acidose metabólica com tentativa de compensação respiratória. 
 

Questão 43 
Em relação à ventilação mecânica, observa-se um grande avanço da enfermagem na supervisão e no cuidado dos pacientes 
submetidos a tal terapêutica. Diante do exposto, assinale a afirmativa correta. 
A) É importante ajustar o modo ventilatório de acordo com o nível de sedação do paciente. 
B) Valores de FR maiores do que 20 podem aumentar os valores de PCO2 na gasometria arterial. 
C) Após a intubação orotraqueal, deve-se ajustar uma FiO2 de 50% em pacientes com suspeita de Covid-19. 
D) O volume corrente deve ser calculado de acordo com a equação: VC = FR x P, devendo ser utilizado o peso atual do paciente 

e não o peso predito. 
E) Técnica de VNI com pressão positiva requer o uso de máscara nasal, facial ou oronasal (que se acoplam à boca e ao nariz e 

também são as mais utilizadas), ou facial total (que se acopla em toda a face) para gerar pressão positiva na via aérea. 
 

Questão 44 
Determinado enfermeiro assistencial recebeu, após coleta de sangue arterial, a seguinte amostra de resultado da gasometria 
arterial: 

 pH = 7.32; 

 PO2 = 98 mmHg; 

 PCO2 = 48 mmHg; 

 HCO3 = 19 mEq/l; 

 BE = −3 mEq/l; e, 

 saturação de oxigênio= 98%. 
Considerando os valores obtidos na gasometria arterial, o provável diagnóstico de distúrbio é: 
A) Acidose mista.  
B) Alcalose respiratória compensada.  
C) Acidose metabólica descompensada. 
D) Acidose metabólica sem compensação. 
E) Acidose respiratória sem compensação metabólica. 
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Questão 45 
Antes de realizar a coleta de gasometria arterial em pacientes, o teste a ser aplicado é: 
A) Teste de Allen. 
B) Manobra de rechaço. 
C) Manobra de Piparote.  
D) Análise dos estertores.  
E) Manobra de Blumberg. 
 

Questão 46 
O uso de drogas chamadas de vasoativas nos cuidados aos pacientes críticos vem sofrendo modificações, havendo protocolos 
diferenciados para a sua utilização adequada. Assinale a correta associação entre a droga e sua ação no organismo. 
A) Adrenalina: vasodilatação arterial e aumento da frequência cardíaca.  
B) Dopamina: vasoconstrição de coronárias e de artérias do endotélio renal. 
C) Vasopressina: diminui a frequência cardíaca e aumenta a pressão arterial. 
D) Dobutamina: menor força de contratilidade miocárdica e aumento da pressão arterial. 
E) Noradrenalina: aumenta a pressão arterial, podendo aumentar, também, a frequência cardíaca. 
 

Questão 47 
Considerando o exame físico para diagnóstico de Morte Encefálica (ME) e alguns reflexos do tronco, marque V para as afirma-
tivas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Ausência de reflexo pupilar fotomotor (II e III pares) bilateral e ausência de reflexo córneo-palpebral (V e VII pares) bilateral. 
(     ) Ausência de reflexo oculoencefálico bilateral (VIII par). 
(     ) Ausência de reflexo de tosse (IX e X pares): testar com espátula na faringe posterior bilateral e sonda de aspiração pelo 

tubo endotraqueal. 
(     ) Ausência de reflexo oculovestibular (VII, III, VI pares) bilateral: otoscopia (verificar se obstrução ou perfuração) inicial, 

seguida da Prova Calorimétrica: com a cabeceira a 30°, instilar 50 mL de SF 0,9% gelado (próximo a 0° C) ao longo de um 
minuto. Observar por até 1 minuto após. Aguardar 5 minutos antes de testar outro lado. 

A sequência está correta em 
A) F, V, F, F. 
B) F, F, V, V.  
C) V, F, V, F. 
D) F, V, F, V. 
E) V, V, V, V. 
 

Questão 48 
A sepse é uma condição clínica na qual ocorre uma desregulação do organismo diante de um processo de infeção e pode 
começar a ocorrer a disfunção dos órgãos como sinal de piora. São consideradas alterações clínico-patológicas na sepse, 
EXCETO: 
A) Hipoxemia. 
B) Alteração na perfusão tecidual. 
C) Diminuição do débito cardíaco. 
D) Alteração na pressão arterial média. 
E) Aumento isolado da pressão arterial média. 
 

Questão 49 
Para o correto diagnóstico de Morte Encefálica (ME) são considerados exames complementares, EXCETO: 
A) Eletroencefalograma. 
B) Doppler transcraniano. 
C) Arteriografia cerebral de três vasos. 
D) Tomografia por Emissão de Próton (PET). 
E) Tomografia por Emissão de Fóton Único (SPECT). 
 

Questão 50 
Assinale, a seguir, uma droga fotossensível utilizada em terapia intensiva. 
A) Adrenalina. 
B) Amiodarona.  
C) Dobutamina.  
D) Vasopressina. 
E) Nitroglicerina (tridil). 
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Questão 51 
A constatação do óbito se dá no momento da conclusão do protocolo, podendo ser no período da segunda avaliação clínica, 
ou do exame complementar (prevalece aquele realizado por último). NÃO se trata de um cuidado após a confirmação do 
óbito por morte encefálica: 
A) Comunicar o médico assistente. 
B) Enviar uma cópia da declaração ao órgão controlador estadual.  
C) Comunicar a família do paciente – sem falar sobre transplante de órgãos. 
D) Registrar todos os passos do protocolo unicamente em folha padronizada. 
E) Comunicar a central de doação de órgãos e considerar o protocolo, se indicado.  
 

Questão 52 
O diagnóstico de Morte Encefálica (ME), bem como os cuidados com o paciente potencial doador de órgãos e tecidos é uma 
prática na qual o enfermeiro desempenha um papel fundamental no âmbito da terapia intensiva. Em relação ao teste de 
apneia, assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) É um dos diagnósticos mandatórios para determinação de ME. 
B) Deve-se ventilar o paciente com FiO2 de 50% no pré-teste durante dez minutos. 
C) Consiste na ausência de drive respiratório em paciente durante um período de análise.  
D) O teste deverá ser interrompido se hipotensão, arritmia ou queda da saturação de O2. 
E) Deve-se desconectar o circuito do respirador, mantendo uma cânula de O2 na topografia da Carina com fluxo 06 L/min. 
 

Questão 53 
A Escala de Coma de Glasgow é uma ferramenta bastante útil na avaliação neurológica do paciente intensivo. Quando o 
paciente é arguido verbalmente, a melhor resposta verbal esperada deverá ser: 
A) Paciente orientado. 
B) Produção de suspiros. 
C) Verbalização com Gasping. 
D) Verbalização com gemidos. 
E) Palavras isoladas e espaçadas. 
 

Questão 54 
Paciente DSR vítima de traumatismo crânioencefálico, internado em UTI adulto, está recebendo em bomba de infusão 
contínua as seguintes drogas: midazolam a 10 mL/h; fentanil 5 mL/h; cetamin 5 mL/h; e, atracúrio 3 mL/h. Tal paciente está 
em processo de “desmame” do respirador e com pretensão de ser extubado assim que completar suas avaliações. O método 
de avaliação não invasiva que pode ser instalado no paciente DSR, de forma que contribua com sua avaliação de nível de 
sedação/nível de saturação é: 
A) Capnografia. 
B) Índice bispectral. 
C) Cateter de Swan Ganz. 
D) Saturação de bulbo jugular.  
E) PAM (Pressão Arterial Média). 

 
Questão 55 
Paciente DSR, avaliado pela equipe, encontra-se sem uso de drogas vasopressoras ou neurosedação. Dessa forma, optou-se 
por iniciar o processo de extubação; porém, o paciente precisa ser colocado no modo respiratório de “desmame” para 
avaliação do seu padrão respiratório. Assinale, a seguir, o modo ventilatório mais indicado para o paciente.  
A) VCV (Ventilação Controlada por Volume). 
B) PCV (Ventilação Controlada por Pressão). 
C) PSV (Ventilação com Suporte de Pressão). 
D) SIMV (Ventilação Mandatória Intermitente).  
E) Ventilação de suporte com reinicialização de droga sedativa como adjuvante.  
 

Questão 56 
O biomarcador de primeira escolha para avaliação diagnóstica de pacientes com suspeita de Infarto Agudo do Miocárdio é: 
A) CK-BB. 
B) CK-MB. 
C) CK-MM. 
D) Troponina. 
E) Mioglobina. 
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Questão 57 
“O uso do DEA é um dos aspectos fundamentais do Suporte Básico de Vida (SBV) no adulto, sendo a desfibrilação precoce o 
tratamento para vítimas que apresentaram colapso súbito em ambiente extra-hospitalar devido à Fibrilação Ventricular (FV) 
e Taquicardia Ventricular Sem Pulso (TVSP). Algum tempo após a Parada Cardiorrespiratória (PCR), a amplitude da FV diminui 
devido à depleção do substrato energético miocárdico; dessa forma, o tempo ideal para a aplicação do primeiro choque 
compreende os primeiros _______ minutos da PCR.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) 10  
B) 3 a 5  
C) 5 a 7 
D) 6 a 8 
E) 8 a 10  
 

Questão 58 

Considere a letra A para abertura das vias aéreas; B para boa ventilação; C para compressões; e, D para desfibrilação. Em 
uma situação de PCR (Parada Cardiorrespiratória), um mnemônico pode ser utilizado para descrever os passos simplificados 
do atendimento em Suporte Básico de Vida para profissionais da saúde após a detecção da PCR. Tal mnemônico é: 
A) A / B / C / D 
B) A / B / D / C 
C) C / A / D / B 
D) C / A / B / D 
E) D / A / B / C 
 

Questão 59 

Para o Suporte Avançado de Vida em cardiologia no adulto, a última Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados 
de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que, após o primeiro choque disparado para a desfibrilação 
ao se detectar uma PCR, o socorrista deverá, imediatamente, reiniciar as compressões torácicas e, após um tempo, regular 
o ritmo; deverá, ainda, ser reavaliado com uma pausa nas compressões que não exceda 10 segundos. O período entre o 
reinício das compressões torácicas e a reavaliação do ritmo cardíaco corresponde a um ciclo de: 
A) 1 minuto. 
B) 2 minutos. 
C) 3 minutos. 
D) 4 minutos. 
E) 5 minutos. 

 
Questão 60 

As lesões neurológicas são uma das principais situações encontradas na Síndrome pós-PCR, constituindo a maior causa de mortalidade 
em pacientes com Retorno à Circulação Espontânea (RCE). Evidências apontam que a indução de hipotermia moderada deve ser 
considerada nos casos em que o paciente com RCE se mantiver comatoso, sendo, portanto, a única medida consistente para tentar 
evitar lesão neurológica de reperfusão. A Hipotermia Terapêutica (Modulação Terapêutica da Temperatura) foi integrada dentre os 
cuidados após o RCE de eventos extra-hospitalares no ritmo de TV/FV. A recomendação atual, de acordo com a Diretriz de 
Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia para o 
controle da temperatura corporal ideal, é de: 
A) ≤ 32° C 
B) ≤ 34° C 
C) ≤ 35° C 
D) 30 a 33° C 
E) 32 a 36° C 
 

Questão 61 

De acordo com a Resolução RDC nº 26/2012, que define os requisitos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva, 
considerando o quantitativo mínimo de recursos humanos na enfermagem, podemos afirmar que deve haver neste setor: 
A) Um técnico de enfermagem para cada um leito em cada turno. 
B) Um enfermeiro assistencial para cada dez leitos ou fração em cada turno. 
C) Um enfermeiro assistencial para cada oito leitos ou fração em cada turno. 
D) Um enfermeiro assistencial para cada seis leitos ou fração em cada turno. 
E) Dois técnicos de enfermagem por UTI para serviços de apoio assistencial em cada turno. 
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Questão 62 
Sobre a farmacologia na Parada Cardiorrespiratória (PCR), analise as afirmativas a seguir. 
I. Não existem benefícios com a administração rotineira de bicarbonato de sódio durante a Parada Cardiorrespiratória (PCR). 
II. É razoável que a vasopressina seja administrada, assim que possível, após o início da Parada Cardiorrespiratória (PCR) em 

Atividade Elétrica Sem Pulso – AESP/assistolia. 
III. A atropina é recomendada no tratamento da Parada Cardiorrespiratória (PCR), caso haja persistência da Fibrilação Ventricular 

(FV) ou Taquicardia Ventricular Sem Pulso (TVSP) apesar da Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP); desfibrilação; e, vasopressor. 
IV. A amiodarona ou a lidocaína devem ser consideradas como antiarrítmicos de primeira escolha para Fibrilação Ventricular 

(FV) ou Taquicardia Ventricular Sem Pulso (TVSP) que não responde à Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), desfibrilação e 
vasopressor.  

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e III.  
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
E) II, III e IV. 
 

Questão 63  
“A Anvisa estabelece, através da Resolução RDC nº 07/2010, os requisitos mínimos para o funcionamento de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI). A UTI adulto deve dispor, no mínimo, de _____ bomba(s) de infusão para cada leito com reserva operacional de 01 
equipamento para cada _____ leitos; 01 capnógrafo para cada _____ leitos; 01 ventilador mecânico microprocessado para cada 
_____ leitos com reserva operacional de 01 equipamento para cada _____ leitos, devendo dispor cada equipamento de, no 
mínimo, _____ circuito(s) completo(s).” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.   
A) 01 / 02 / 04 / 05 / 03 / 01 
B) 02 / 02 / 03 / 03 / 10 / 01 
C) 04 / 03 / 10 / 02 / 05 / 02 
D) 03 / 03 / 10 / 02 / 10 / 02 
E) 02 / 03 / 05 / 10 / 02 / 03 
 

Questão 64 
A modalidade de ventilação mecânica, indicada para pacientes apneicos, onde o suporte ventilatório oferecido é total, administrando 
volume corrente e frequência respiratória predefinidos e nenhum esforço respiratório do paciente irá contribuir para o volume-                           
-minuto correspondente à ventilação: 
A) Controlada. 
B) Assistida controlada. 
C) Assistida proporcional. 
D) Mandatória intermitente. 
E) Mandatória intermitente sincronizada. 

 
Questão 65 
A fibrilação atrial é a arritmia sustentada mais frequente na prática clínica e que ocorre quando anormalidades eletrofisiológicas 
alteram o tecido atrial e promovem formação/propagação anormal do impulso elétrico. A FA paroxística é uma das classificações 
clínicas da arritmia definida como aquela que, após o seu início, é revertida, espontaneamente, ou com intervenção médica em 
até: 
A) 5 dias. 
B) 7 dias. 
C) 10 dias. 
D) 15 dias. 
E) 20 dias. 
 

Questão 66 
O monitoramento do equilíbrio hidroeletrolítico é um dos cuidados com o paciente de Lesão Renal Aguda (LRA). O distúrbio 
potencialmente fatal mais imediato observado neste grupo de pacientes é: 
A) Hipocalcemia. 
B) Hipercalcemia. 
C) Hipernatremia. 
D) Hipopotassemia. 
E) Hiperpotassemia. 
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Questão 67 
O quarto de isolamento faz parte de um conjunto de estratégias adotadas no controle e na prevenção das infecções no ambiente 
hospitalar. Aliado às técnicas hospitalares, ajuda a conter as doenças transmissíveis, proteger pacientes, acompanhantes, bem 
como a equipe de saúde. “Em relação à Unidade de Terapia Intensiva, deverá haver um quarto de isolamento para cada _____ 
leitos ou fração.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.  
A) 3 
B) 4 
C) 7 
D) 10 
E) 15 
 

Questão 68 

“O termo Síndrome Coronariana Aguda (SCA) é empregado em situações em que o paciente apresenta evidências clínicas 
e/ou laboratoriais de isquemia miocárdica aguda, produzida por desequilíbrio entre oferta e demanda de oxigênio para o 
miocárdio, tendo como causa principal a instabilização de uma placa aterosclerótica.” Sobre as formas clínicas da SCA, 
assinale a alternativa correta.  
A) Angina de peito. 
B) Angina estável, apenas. 
C) Angina estável e angina instável.  
D) Infarto agudo do miocárdio, apenas. 
E) Angina instável e infarto agudo do miocárdio. 
 

Questão 69 
Sobre a oxigenoterapia, que consiste na administração de oxigênio em concentração maior que a encontrada no ar ambiente, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A hipoxemia pode ter como manifestação a elevação da pressão arterial. 
B) Um quadro clínico semelhante a uma intoxicação alcoólica pode ser observado no paciente hipoxêmico. 
C) A toxicidade por oxigênio é consequência de injúria alveolar provocada por doses muito baixas de oxigênio administrado. 
D) O paciente com toxicidade por oxigênio pode apresentar, além de demais sinais e sintomas, desconforto subesternal, parestesias 

e dispneias. 
E) As alterações no sistema nervoso central ocorrem na hipóxia de desenvolvimento rápido, porque os centros neurológicos 

são muito sensíveis à privação de oxigênio. 

 
Questão 70 
O rápido diagnóstico do Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico é essencial para a instituição da terapia trombolítica 
levando à diminuição do tamanho do AVC e à melhora global do paciente. Tal terapia tem a finalidade de diluição do coágulo 
sanguíneo que está bloqueando o fluxo de sangue para o encéfalo. Para que seja instituída, é necessário observar alguns 
critérios de inclusão e exclusão do paciente para o uso do trombolítico, conhecido como rtPA. Dentre tais critérios, está o 
tempo de início dos sintomas que, até a infusão do trombolítico, deve ter iniciado em até: 
A) 2 horas. 
B) 4 horas e 30 minutos. 
C) 6 horas. 
D) 8 horas e 30 minutos. 
E) 10 horas. 

 
Questão 71 

A função pulmonar é vista em termos de volumes e capacidades pulmonares. Como umas das classificações de volumes 
pulmonares, o volume corrente é conceituado como o volume de ar inspirado e expirado em cada respiração. Na fase inicial 
de regulagem dos parâmetros do ventilador na ventilação mecânica invasiva, há a recomendação de ajuste do volume 
corrente em: 
A) 6 L/min. 
B) 6 cmH2O. 
C) 60 cmH2O.  
D) 6 ml/Kg/peso predito. 
E) 60 ml/Kg/peso predito. 
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Questão 72 
A atelectasia é caracterizada pelo fechamento ou colapso dos alvéolos, sendo uma alteração pulmonar frequente em unida-
des de cuidados intensivos, muitas vezes diagnosticada através da radiografia de tórax e/ou através dos sintomas clínicos. 
Sobre tal distúrbio, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Pode ter consequência devido ao mecanismo de tosse prejudicado. 
B) Pode ocorrer devido a derrame pleural, pneumotórax e hemotórax. 
C) Como sinais e sintomas, pode-se prever bradipneia, taquicardia e cianose central. 
D) Na ausculta pulmonar, percebe-se murmúrio vesicular diminuído e estertores na área afetada.  
E) Pacientes no período pós-operatório correm alto risco de desenvolverem a atelectasia por efeitos anestésicos, posiciona-

mento em decúbito dorsal, dentre outros fatores. 
 

Questão 73 
As doenças cerebrovasculares estão no segundo lugar no topo de doenças que mais acometem vítimas com óbitos no mundo, 
perdendo a posição apenas para as doenças cardiovasculares. O Acidente Vascular Cerebral (AVC) pode ser classificado em 
duas categorias principais: isquêmico (o mais prevalente) e hemorrágico. Dentre as principais causas do AVC isquêmico estão, 
EXCETO: 
A) Embolia cardiogênica. 
B) Malformação arteriovenosa.  
C) Trombose de grandes artérias.  
D) Criptogênica (nenhuma causa conhecida). 
E) Trombose de pequenas artérias penetrantes. 

 
Questão 74 

A Lesão Renal Aguda – LRA (Insuficiência Renal Aguda) se refere a uma perda rápida da função renal, dentro de horas a dias, 
caracterizada por redução da Taxa de Filtração Glomerular (TFG) e/ou do débito urinário, ocasionando retenção de escórias 
nitrogenadas, distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. É dividida classicamente em pré-renal, renal intrínseca ou intra-
renal e pós-renal. São causas da LRA pré-renal, EXCETO:  
A) Hemorragia. 
B) Hipovolemia. 
C) Cálculo renal. 
D) Hipotensão arterial. 
E) Perda gastrointestinal. 
 

Questão 75 
A ascite, acúmulo de líquido na cavidade peritoneal, ocorre em consequência de distúrbios mecânicos, circulatórios e infla-
matórios em diversas doenças primárias e secundárias, relacionadas ou não, ao sistema digestivo. Em relação às doenças do 
fígado, seu surgimento indica disfunção hepática: 
A) Leve, apenas. 
B) Grave, apenas.  
C) Leve a moderada. 
D) Moderada a grave. 
E) Moderada, apenas. 
 

Questão 76 

Em relação à pancreatite aguda, considerada a doença pancreática mais comum em crianças e adultos, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Pode se desenvolver como uma doença grave e rapidamente fatal.  
(     ) A hipotensão, as náuseas e os vômitos são os principais sintomas da doença.  
(     ) A pancreatite necrosante, classificada como a forma grave, acomete a maioria dos pacientes.  
(     ) Cerca de 80% dos pacientes com pancreatite têm como causa a litíase biliar e o consumo de contínuo abusivo de álcool.  
A sequência está correta em 
A) F, F, V, F.  
B) F, V, F, V.  
C) V, F, F, V.  
D) V, F, V, F.  
E) F, V, V, F.  
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Questão 77 
A Terapia Nutricional Enteral pode ocasionar complicações de várias naturezas. Dentro das complicações gastrointestinais, 
consideradas as mais frequentes, a complicação comum e que está relacionada à osmolalidade da dieta e à antibioticoterapia, 
dentre outros fatores, é: 
A) Vômito. 
B) Diarreia. 
C) Estase gástrica. 
D) Distensão abdominal. 
E) Refluxo gastroesofágico. 
 

Questão 78 

O paciente grande queimado pode sofrer alterações em diferentes sistemas. Em relação ao sistema cardiovascular, o choque 
por queimadura, inicialmente, é um tipo de choque: 
A) Anafilático. 
B) Distributivo. 
C) Cardiogênico.  
D) Neurogênico. 
E) Hipovolêmico. 
 

Questão 79 
Dentre as drogas utilizadas na terapia intensiva, o medicamento indicado no tratamento das emergências hipertensivas, que 
tem ação rápida e age por meio do relaxamento do músculo liso, provocando vasodilatação periférica, corresponde ao: 
A) Diltiazem. 
B) Dopamina. 
C) Amiodarona. 
D) Noradrenalina. 
E) Nitroprussiato de sódio. 
 

Questão 80 
A retirada de órgãos faz parte das etapas do processo de doação de órgãos. De um mesmo doador é possível retirar vários 
órgãos para o transplante. Os órgãos que duram menos tempo uma vez fora do corpo são retirados antes; dessa forma, os 
profissionais envolvidos no processo trabalham em contagem regressiva para não ultrapassar o tempo limite para a retirada 
dos órgãos e também para a preservação dos mesmos durante o transporte. Dentre os órgãos citados, assinale o que possui 
o tempo máximo de preservação extracorpórea mais curto em relação aos demais, e que corresponde de 4 a 6 horas. 
A) Rins. 
B) Fígado. 
C) Córneas. 
D) Pulmões. 
E) Pâncreas. 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

É necessário o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos 
candidatos. 

 

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 nem a utilização de máquinas calcu-
ladoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, 
borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar 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 ou braceletes magnéticos – 
ainda que terapêuticos – e/ou similares, o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan 
sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e da 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 dos sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 80 (oitenta) questões de múltipla escolha para todos os cargos. 

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) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal de aplica-
ção. 

6. As provas terão duração de 5 (cinco) horas para todos os cargos. Este período abrange a assinatura, assim como a 
transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A a E) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao fiscal de aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico. 

8. 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. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição ou em qualquer outro meio. 

10. 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. O candidato poderá se 
retirar do local de realização das provas somente a partir das 3 horas após o início de sua realização; contudo, não 
poderá levar consigo o seu Caderno de Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 
aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo 
de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade.   

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas objetivas de múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.  

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 
acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao 
Instituto Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link 
correspondente ao Concurso Público. 




