
HELV – MÉDICO PLANTONISTA –  
TERAPIA INTENSIVA ADULTO

PROCESSO SELETIVO 
Nº  48/2022

Organizadora:

PROCESSO SELETIVO – INSTITUTO 
DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – 

ISGH – FORTALEZA/CE

Tipo 1 - BRANCA

Tarde



⌘ 

     

 

2 
       

FUNÇÃO: HELV – MÉDICO PLANTONISTA – TERAPIA 
INTENSIVA ADULTO (T) 

PROCESSO SELETIVO – INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH – FORTALEZA/CE 

FUNÇÃO: HELV – MÉDICO PLANTONISTA – TERAPIA IN-

TENSIVA ADULTO 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Excerto para responder às questões de 01 a 03. 
  

O SUS foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasi-
leira, que determina que é dever do Estado garantir saúde a 
toda a população brasileira. Seu início se deu nos anos 70 e 80, 
quando diversos grupos se engajaram no movimento sanitário, 
com o objetivo de pensar um sistema público para solucionar os 
problemas encontrados no atendimento da população defen-
dendo o direito universal à saúde. 

Já em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica 
da Saúde, que detalha o funcionamento do sistema e instituiu 
os preceitos que seguem até hoje. A partir deste momento, a 
população brasileira passou a ter direito à saúde universal e 
gratuita. O SUS atende todos que procuram suas unidades de 
saúde ou tem necessidade de atendimento de emergência. 

Desde setembro de 2000, quando foi aprovada a Emenda 
Constitucional 29 (EC-29), o SUS é administrado de forma tripar-
tite, e conta com recursos provenientes dos orçamentos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Os ges-
tores são responsáveis pela administração dos recursos, sua 
implantação e qualidade.  

(Portal Brasil. SUS: 27 anos transformando a história da saúde no Brasil. 23 
jul., 2015. Adaptado. Disponível em: https://www.saude.mg.gov.br/ 

cidadao/banco-de-noticias/story/7152-sus-27-anos-transformando-a-
historia-da-saude-no-brasil.) 

 

Questão 01 
No que concerne a aspectos de textualidade e informatividade, 
analise as afirmativas a seguir.  
I. A organização composicional do excerto segue uma es-

trutura temporal, marcada pela sequência cronológica 
de fatos/eventos. 

II. Os agentes responsáveis pela criação do SUS estão explícitos 
no terceiro parágrafo do excerto.  

III. O propósito comunicativo do excerto é instruir a população 
brasileira sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS).  

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

Questão 02 
Entre os recursos expressivos empregados no excerto, destaca-
-se a 
A) intertextualiadade, na qual o excerto retoma e reelabora 

outros textos.  
B) ironia, que consiste em dizer o contrário do que se pensa, 

com intenção crítica. 
C) metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-  

-se à própria linguagem.  
D) conotação, caracterizada pelo uso de termos em sentido 

figurado, dependentes de um contexto particular. 

Questão 03 
Considerando-se o contexto, mantêm-se a correção e o sen-
tido de um trecho do excerto caso se venha a substituir 
A) a palavra destacada em “[...] e instituiu os preceitos que 

seguem até hoje.” (2º§) por dois quais. 
B) o elemento destacado em “[...] com o objetivo de penar 

um sistema público [...]” (1º§) por afim de.   
C) a construção “[…] defendendo o direito universal à saúde.” 

(1º§) por e defender o direito universal à saúde.                                                                                               
D) a palavra destacada em “O Congresso Nacional aprovou a 

Lei Orgânica da Saúde, que detalha o funcionamento do sis-
tema […]” (2º§) por o qual.  

 
Excerto para responder as questões de 04 a 06. 
 

Atualmente, parece impossível mencionar qualquer campo 
da vida social que não foi afetado pelos recursos tecnológicos. A 
cada inovação, setores como o comercial, a educação e o lazer 
parecem ganhar novos significados graças às potencialidades do 
virtual, que facilitou (e muito!) nossas rotinas. A relação entre 
tecnologia e saúde também não pode ser ignorada: sua junção 
tem afetado positivamente a administração hospitalar. 

Os avanços dos estudos em tecnologia impactam todos os 
processos de uma clínica, desde a comunicação até a coleta de 
informações. Quer um exemplo? Segundo o Saúde Business, 
atualmente, existem 9 mil aplicativos médicos e 60 milhões de 
pessoas usam redes sociais para pesquisar saúde. 

As melhorias tecnológicas são significativas, proporcio-
nando segurança ao paciente e ao profissional de saúde ao 
gerir custos e melhorar a produtividade.  

(SOARES, Fernando. Tecnologia e saúde: entenda o futuro da medicina. 
CMTecnologia, 2018. Adaptado. Disponível em: https://blog. 

cmtecnologia.com.br/impacto-de-tecnologias-na-melhoria-da-saude/.) 
 

 

Questão 04 
De acordo com o excerto, a tecnologia  
A) é usada apenas por pacientes que procuram em aplicati-

vos por atendimento médico especializado. 
B) atinge de forma diferente as esferas sociais, por isso é mais 

presente em alguns campos do que em outros.                                                                                               
C) simplifica a rotinas clínicas e hospitalares, já que os dados 

dos pacientes podem ser facilmente encontrados nas redes 
sociais.  

D) está modificando o gerenciamento de organizações de 
saúde e tornando mais assertiva a relação entre médicos 
e pacientes.  

 

Questão 05 
“[...] facilitou (e muito!) nossas rotinas.” (1º§) O verbo que 
possui o mesmo tipo de complemento que o verbo destacado 
acima está empregado em:  
A) “[...] existem 9 mil aplicativos médicos [...].” 
B) “As melhorias tecnológicas são significativas, [...].”                                                                                                
C) “[...] 60 milhões de pessoas usam redes sociais para pes-

quisar saúde.”  
D) “A relação entre tecnologia e saúde também não pode ser 

ignorada: [...].” 
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Questão 06 
“A cada inovação, setores como o comercial, a educação e o 
lazer parecem ganhar novos significados graças às potencia-
lidades do virtual [...]” (1º§). Os elementos destacados no tre-
cho têm, respectivamente, o sentido de:  
A) ratificação – virtudes                                                                              
B) novidade – possibilidades  
C) recuperação – capacidades 
D) aperfeiçoamento – privilégios 
 
Excerto para responder às questões de 07 a 10. 
 

Não espero nem solicito o crédito do leitor para a tão 
extraordinária e no entanto tão familiar história que vou contar. 
Louco seria esperá-lo, num caso cuja evidência até os meus 
próprios sentidos se recusam a aceitar. No entanto não estou 
louco, e com toda a certeza que não estou a sonhar. Mas porque 
posso morrer amanhã, quero aliviar hoje o meu espírito. O meu 
fim imediato é mostrar ao mundo, simples, sucintamente e sem 
comentários, uma série de meros acontecimentos domésticos. 
Nas suas consequências, estes acontecimentos aterrorizaram-         
-me, torturaram-me, destruíram-me. No entanto, não procura-
rei esclarecê-los. O sentimento que em mim despertaram foi 
quase exclusivamente o de terror; a muitos outros parecerão 
menos terríveis do que extravagantes. Mais tarde, será possível 
que se encontre uma inteligência qualquer que reduza a minha 
fantasia a uma banalidade. Qualquer inteligência mais serena, 
mais lógica e muito menos excitável do que a minha encontrará 
tão somente nas circunstâncias que relato com terror uma 
sequência bastante normal de causas e efeitos.  

Já na minha infância era notado pela docilidade e humani-
dade do meu carácter. Tão nobre era a ternura do meu coração, 
que eu acabava por tornar-me num joguete dos meus com-
panheiros. Tinha uma especial afeição pelos animais e os meus 
pais permitiam-me possuir uma grande variedade deles. Com 
eles passava a maior parte do meu tempo e nunca me sentia tão 
feliz como quando lhes dava de comer e os acariciava. Esta 
faceta do meu carácter acentuou-se com os anos, e, quando 
homem, aí achava uma das minhas principais fontes de prazer. 
Quanto àqueles que já tiveram uma afeição por um cão fiel e 
sagaz, escusado será preocupar-me com explicar-lhes a natu-
reza ou a intensidade da compensação que daí se pode tirar. No 
amor desinteressado de um animal, no sacrifício de si mesmo, 
alguma coisa há que vai direito ao coração de quem tão fre-
quentemente pôde comprovar a amizade mesquinha e a frágil 
fidelidade do homem.  

(Edgar Allan. O gato preto. Fragmento. Disponível em: https:// 
www.ufrgs.br/soft-livre-edu/vaniacarraro/files/2013/04/o_gato_preto-

allan_poe.pdf.) 

 

Questão 07 
O referente indicado entre parênteses em relação ao ele-
mento destacado NÃO está correto em:  
A) “Louco seria esperá-lo” (1º§) (crédito)                                                                                                
B) “No entanto, não procurarei esclarecê-los” (1º§) (aconte-

cimentos)  
C) “explicar-lhes a natureza ou a intensidade da compensa-

ção.” (2º§) (companheiros)  
D) “nunca me sentia tão feliz como quando lhes dava de comer 

e os acariciava” (2º§) (animais) 

Questão 08 
O narrador precisa contar essa história, pois  
A) a vida dele está chegando ao fim; ele morrerá em breve.   
B) está aterrorizado com sua mudança de comportamento.                                                                                                
C) ninguém acredita na série de fatos que ocorreram com 

ele.  
D) busca se redimir com as pessoas em que provocou sofri-

mento.  
 

Questão 09 
Considerada a substituição do sintagma destacado pelo que 
está entre parênteses no final da transcrição, o verbo que de-
verá permanecer no singular está em:  
A) “de quem tão frequentemente pôde comprovar” (daqueles) 
B) “Esta faceta do meu carácter acentuou-se com os anos 

[...]” (estes traços singulares)  
C) “Já na minha infância era notado pela docilidade [...]” 

(nos meus primeiros anos de vida)                                                                                                
D) “Qualquer inteligência mais serena, mais lógica e muito 

menos excitável do que a minha encontrará [...] uma se-
quência bastante normal de causas e efeitos.” (pessoas com 
percepções) 

 
Questão 10 
Sem prejuízo para correção e a lógica, uma vírgula poderia 
ser colocada imediatamente depois de  
I. “eles”, na frase “Com eles passava a maior parte do meu 

tempo [...]”. 
II. “história”, na frase “[...] tão familiar história que vou 

contar [...]”. 
III. “entanto”, na frase “No entanto não estou louco [...]”. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I.                                                                                                 
B) II.   
C) III.  
D) I e III.  
 

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA 
 
Questão 11 
De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, preza o Contrato 
Organizativo da Ação Pública da Saúde como: 
A) Porta de entrada exclusivamente dos serviços ao atendi-

mento inicial aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) 
de forma organizativa.  

B) Instâncias de pactuação consensual entre os entes fede-
rativos para definição das regras da gestão compartilhada 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 

C) Tratado de cooperação firmado entre entes federativos 
com a finalidade de organizar e integrar as ações e os ser-
viços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, 
com definição de responsabilidades, indicadores e metas 
de saúde, envolvendo critérios avaliativos, recursos fi-
nanceiros, fiscalização e controle necessários à imple-
mentação das ações e serviços de saúde. 

D) Contrato que preconiza critérios para o diagnóstico da 
doença ou do agravo à saúde; o tratamento estabelecido, 
com os medicamentos e demais produtos apropriados, 
quando couber; as posologias recomendadas; os meca-
nismos de controle clínico; e, o acompanhamento e a 
verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos 
pelos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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Questão 12 
A Constituição da República Federativa do Brasil prevê a saúde 
pública como um dever do Estado sendo um direito que deve 
ser assegurado de forma homogênea aos indivíduos com o 
intuito de garantir o exercício de direitos fundamentais. Em 
caráter complementar, a iniciativa privada poderá participar 
do Sistema Único de Saúde (SUS). No que tange à assistência à 
saúde na iniciativa privada, analise as afirmativas a seguir. 
I. As instituições privadas deverão atuar de forma comple-

mentar ao Sistema Único de Saúde (SUS) e, ainda, seguir 
as diretrizes preconizadas pelo SUS através de contrato 
direto público ou convênio, sendo prioritárias as entida-
des filantrópicas e sem fins lucrativos. 

II. As instituições privadas estão aptas a receber recursos 
públicos para auxílios ou subvenções com fins exclusiva-
mente lucrativos.  

III. A regulamentação através de lei ocorrerá no que tange 
às condições e requisitos quanto à remoção de órgãos e 
tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, 
pesquisa e tratamento, assim com a coleta, o processa-
mento e a transfusão de sangue e seus derivados, sendo 
interdito todo tipo de comercialização. 

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

Questão 13 
As Regiões de Saúde são formadas por municípios fronteiriços 
que compartilham identidades culturais, econômicas e sociais, 
redes de comunicação e infraestrutura de transportes. A fina-
lidade dessas regiões é integrar a organização, o planejamento 
e a execução de ações e serviços de saúde. Mecanismo inter-
federativo de gestão da saúde, esses territórios vizinhos, de cir-
culação e vivências em comum entre populações, têm entre 
seus objetivos a garantia do acesso resolutivo da população à 
saúde, em tempo oportuno e com qualidade, incluindo ações e 
serviços de promoção, proteção e recuperação, organizados em 
Redes de Atenção à Saúde (RAS), assegurando a integralidade 
do SUS. 

(Ministério da Saúde.) 
 

Considerando que a Região de Saúde para ser constituída 
terá que obrigatoriamente ter, no mínimo, determinadas 
ações e serviços, marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 
(     ) Atenção primária. 
(     ) Urgência e emergência. 
(     ) Atenção psicossocial. 
(     ) Vigilância em saúde. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F, V. 
B) F, V, F, F. 
C) V, F, V, F. 
D) V, V, V, V. 
 
 
 

Questão 14 
O Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 é um documento 
que comprova a vacinação do cidadão contra a Covid-19. O 
Ministério da Saúde disponibiliza, por meio do ConecteSUS Ci-
dadão, a possibilidade do cidadão visualizar, salvar e imprimir o 
seu certificado. 

(Ministério da Saúde.) 
 

Quanto ao ConecteSUS, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O aplicativo oficial do Ministério da Saúde permite que o 

cidadão acompanhe, na palma da mão, o seu histórico 
clínico.   

B) Apresenta resultados de exames laboratoriais de Covid-
19, medicamentos dispensados pelo programa “Farmácia 
Popular”, além dos registros de doações de sangue e acom-
panhamento da posição na lista de transplantes.   

C) A opção Rede de Saúde permite ao cidadão encontrar es-
tabelecimentos de saúde próximos à sua residência, de 
acordo com o tipo de serviço almejado, permitindo a mar-
cação de consulta e exames laboratoriais de acordo com a 
sua necessidade.  

D) A área de vacinas possibilita o acesso ao histórico de vaci-
nação, a Carteira Nacional de Vacinação e o Certificado 
de Vacinação de Covid-19, contendo informações sobre 
as vacinas administradas pelo SUS com especificações sobre 
a data de aplicação, lote, estabelecimento de saúde e código 
do vacinador.   

 

Questão 15 
“De acordo com a Lei nº 8080/1990, entende-se por 
____________________ um conjunto de ações que propor-
cionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicio-
nantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle 
das doenças ou agravos.” Assinale a alternativa que com-
pleta corretamente a afirmativa anterior.  
A) vigilância sanitária 
B) saúde do trabalhador 
C) assistência terapêutica 
D) vigilância epidemiológica 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 16 
A respeito do diagnóstico de pancreatite aguda e de suas 
complicações, assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) A procalcitonina possui boa sensibilidade para o diagnós-

tico de infecção de necrose pancreática.  
B) A amilase é a primeira enzima a se elevar; porém, a lipase 

é a enzima mais específica para doenças pancreáticas. 
C) A lipase apresenta maior sensibilidade em casos de pan-

creatite aguda de etiologia alcoólica e com mais de 24 
horas de sintomas.  

D) É critério obrigatório para o diagnóstico de pancreatite 
aguda – elevação das enzimas pancreáticas que, normal-
mente, se apresentam em valores de 3 a 5 vezes acima 
do limite superior da normalidade.  
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Questão 17 
Homem, 70 anos, chega ao serviço de pronto-socorro às 9 
horas da manhã, após ter apresentado perda de força e sen-
sibilidade em membro inferior direito, associada à afasia de 
expressão. O acompanhante do paciente refere que ele não 
apresentava nenhum deficit neurológico anteriormente e, ainda, 
que iniciou o quadro hoje, às 7 horas ao tomar café. Possui an-
tecedentes pregressos de hipertensão arterial, obesidade e um 
infarto agudo do miocárdio há cerca de dois anos. Faz uso de 
enalapril, sinvastatina e ácido acetilsalicílico. Na sala de emergên-
cia apresentou os seguintes sinais vitais: PA: 180 x 95 mmHg; FC 
90 bpm; FR 18 irm; temperatura axilar: 36,5° C; saturação de 
oxigênio 96 % em ar ambiente; glicemia capilar 90 mg/dL. O mé-
dico que realizou o atendimento levantou a hipótese de acidente 
vascular cerebral e solicitou tomografia de crânio sem contraste. 
Considerando o caso clínico hipotético, marque V para as afir-
mativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) Ao confirmar que se trata de um AVC isquêmico, o paci-

ente se encontra em janela terapêutica para receber 
tratamento com trombolítico; porém, o uso de ácido 
acetilsalicílico contraindica esse tipo de tratamento. 

(     ) É importante que o médico assistente realize o controle 
pressórico imediatamente, visto que os níveis apresenta-
dos pelo paciente podem aumentar o dano vascular em 
território cerebral. 

(     ) Pela descrição do deficit do paciente, provavelmente 
ele apresenta acometimento em território das artérias 
do sistema vertebrobasilar.  

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

Questão 18 
Na abordagem inicial de pacientes com suspeita de acidente 
vascular cerebral isquêmico agudo, a realização da tomografia 
de crânio sem contraste é fundamental para o seguimento 
terapêutico. Sobre tal exame nesse contexto, analise as afir-
mativas a seguir.  
I. Um sinal que pode estar presente é a artéria cerebral 

média hiperdensa, caracterizado pela hiperatenuação da 
cerebral média ipsilateral ao suposto infarto cerebral; su-
gere a presença de coágulo neste vaso.  

II. Pode apresentar-se sem alterações nesta fase ou eviden-
ciar apenas sinais discretos de isquemia. 

III. Pode ser feita a quantificação da extensão das alterações 
isquêmicas iniciais através do escore ASPECTS, que pode 
ser utilizado somente para o território vascular da artéria 
cerebral média e, quanto menor a pontuação, maior a 
área de isquemia. 

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

Questão 19 
Sobre a insuficiência adrenal, analise as afirmativas a seguir. 
I. Pode ocorrer devido a doenças que acometem o córtex da 

adrenal, ou acometimento hipofisário com a inibição da pro-
dução do CRH ou, ainda, por acometimento terciário, com 
distúrbio hipotalâmico através da inibição do ACTH.  

II. A principal causa de insuficiência adrenal primária é a 
adrenalite autoimune.  

III. Na crise adrenal aguda, caso não se tenha certeza do di-
agnóstico, é preciso dosar o cortisol plasmático e iniciar 
reposição de corticoides. 

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

Questão 20 
Homem, 25 anos, é admitido em serviço médico após ter feito 
uso abusivo de cocaína. Apresenta-se muito agitado, confuso 
e referindo precordialgia com característica em pontada que 
iniciou imediatamente após o uso da droga. Nega comorbida-
des prévias. Refere, ainda, que consumiu álcool. Sinais vitais à 
admissão: PA: 210 x 105 mmHg; FC: 140 bpm; FR: 28 irm; tem-
peratura 37,2° C. Considerando o caso hipotético e o manejo 
adequado do paciente, assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) O controle da agitação com o uso de neurolépticos, como o 

haloperidol, deve ser evitado, pois reduz o limiar convulsivo, 
podendo piorar os efeitos cardíacos. 

B) Os benzodiazepínicos podem ser usados no manejo da 
intoxicação aguda, ajudando no controle dos sintomas 
adrenérgicos, na hipertermia e nas convulsões. 

C) Deve ser afastada a possibilidade de síndrome coronariana 
aguda; portanto, é necessária a realização de um eletro-
cardiograma e ser avaliada a coleta de marcadores de ne-
crose miocárdica. 

D) O tratamento inicial pode ser feito com o controle da fre-
quência cardíaca, preferencialmente com uso de betablo-
queadores, pela fácil disponibilidade e posologia; o meto-
prolol se apresenta como boa alternativa.  

 

Questão 21 
Homem, 58 anos, tabagista e hipertenso, trazido ao serviço de 
saúde, pois há uma hora apresentou quadro de perda de força 
em membro inferior direito associada à fala arrastada, com 
palavras incompreensíveis e forte cefaleia. Ao chegar na emer-
gência não apresentava mais os deficits neurológicos. Sinais 
vitais: PA: 200 x 105 mmHg; FC 85 bpm; Fr 16 irm; temperatura 
axilar 36° C; glicemia capilar 156 mg/dL; saturação de oxigênio 
95% em ar ambiente. O médico assistente optou por solicitar 
uma tomografia de crânio sem contraste que evidenciou 
pequeno sangramento no território da cápsula interna à es-
querda. Considerando o caso hipotético, sobre o controle pressó-
rico do paciente podemos afirmar que: 
A) Deve-se objetivar PAS de 140 mmHg.                                                                                               
B) Deve-se objetivar PAS menor que 120 mmHg. 
C) Pode-se permitir níveis pressóricos de até 180 x 105 mmHg. 
D) Pode-se permitir níveis pressóricos de até 200 x 110 mmHg. 
 



⌘ 

     

 

6 
       

FUNÇÃO: HELV – MÉDICO PLANTONISTA – TERAPIA 
INTENSIVA ADULTO (T) 

PROCESSO SELETIVO – INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH – FORTALEZA/CE 

Questão 22 
Mulher, 78 anos, hipertensa, tabagista, procura o pronto atendimento, pois iniciou com quadro de precordialgia, em aperto, 
com irradiação para o membro superior direito há duas horas. Refere início do quadro ao subir a escada de sua casa e que 
houve melhora parcial ao ficar em repouso. Na emergência ainda sente dor; porém, em menor intensidade. Sinais vitais à 
admissão: PA 166 x 90 mmHg; FC 92 bpm; FR 20 irm; Saturação de O2 96 % em aa; peso da paciente 70 kg.  
 

 
 

Considerando o caso clínico hipotético, bem como a não possibilidade de transferência da paciente para centro com 
disponibilidade de serviço de hemodinâmica, assinale a afirmativa correta. 
A) Deve-se realizar dose de ataque de 300 mg de ácido acetilsalicílico e 300 mg de clopidogrel.  
B) Deve-se coletar a troponina cardíaca, a fim de ser instituído o tratamento inicial somente após a coleta. 
C) A paciente não possui indicação de receber dose de enoxaparina EV em bolus, devendo receber apenas a dose de 0,75 mg/kg de 

doze em doze horas. 
D) Na indisponibilidade do tratamento com angioplastia primária, o médico deverá proceder com a administração de tenecteplase na 

dose de 15 mg em bolus, 30 mg em 30 minutos e 35 mg em uma hora.  
 

Questão 23 
Mulher, 45 anos, admitida em pronto-socorro, com queixa de dispneia de início súbito, associada à dor torácica em pontada, sem 
irradiação e hemoptise. Antecedentes pregressos de tabagismo, DPOC e HAS. Na avaliação inicial, apresentava os seguintes sinais 
vitais: PA 146 x 88 mmHg; FC 130 bpm; FR 28 irm; saturação de O2 91% em ar ambiente; temperatura axilar 36,5° C. Ao exame físico: 
neurológico ECG 15; pupilas isofotorreagentes; ausência de meningismo; cardiovascular: RR2T; bulhas normofonéticas, sem sopros; 
Respiratório: murmúrio vesicular reduzido em base pulmonar esquerda, ausência de ruídos adventícios; abdômen: plano, timpâ-
nico, RHA+, sem sinais de peritonismo. Membros inferiores sem edemas e ausência de sinais de TVP. O médico assistente, 
considerando a possibilidade TEP, solicitou uma angiotomografia arterial de tórax que evidenciou tromboembolismo em segmento 
distal de artéria pulmonar esquerda. Realizado ECG: taquicardia sinusal. De acordo com o escore PESI (Pulmonary Embolism Severity 
Risk), a paciente é classificada em classe:  
A) I                                                                                       
B) II 
C) III  
D) IV 
 

Questão 24 
Mulher, 18 anos, trazida à unidade atendimento imediatamente após ter sido encontrada desacordada em sua casa. Ao lado da 
paciente foram encontradas quatro cartelas vazias de antidepressivos tricíclicos. A acompanhante refere que a paciente foi vista 
sem alterações neurológicas há, aproximadamente, uma hora. Na admissão apresentava-se com rebaixamento do nível de 
consciência. Sinais vitais à admissão: PA 80 x 50 mmHg; FC: 90 bpm; FR 14 irm; temperatura axilar: 36° C; glicemia capilar 82 mg/Dl. 
Considerando o caso hipotético, assinale a afirmativa correta. 
A) Na avaliação, deve ser realizado o eletrocardiograma, que é preferível ao nível sérico da droga para predizer o risco de 

complicações. 
B) A irrigação intestinal com soro fisiológico pode ser uma alternativa, pois há evidências de melhores desfechos em pacientes 

em que o tratamento foi empregado. 
C) Deve-se proceder com a lavagem gástrica imediatamente, visto que o tempo entre a ingestão da medicação e a admissão no pronto-

-socorro decorreu em menos de duas horas.  
D) A fisostigmina é uma alternativa viável, apesar não ser tão comum a sua disponibilidade em centros menores; possui boa resposta 

em pacientes que evoluem com parada cardiorrespiratória. 
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Questão 25 
Sobre o suporte avançado de vida em ambiente intra-hos-
pitalar em adultos, assinale a afirmativa correta. 
A) Após a obtenção da via área avançada, deverá ser realizada 

uma ventilação a cada cinco compressões torácicas.  
B) Em pacientes em AESP ou assistolia, o uso de adrenalina 

EV deve ser iniciado o mais precocemente possível. 
C) Em pacientes em PCR em ritmos chocáveis, a administra-

ção de adrenalina deve ser realizada a partir do primeiro 
choque sem sucesso.                                                                                                

D) A obtenção de via aérea avançada deve ser prioridade na 
fase inicial do atendimento a PCR, sendo o médico mais 
experiente o profissional a realizar a intubação, a fim de 
minimizar a interrupção das compressões torácicas.  

 
Questão 26 
Considerando as características dos derrames pleurais, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. Glicose consumida (< 60 mg/dL) e pH baixo (< 7,20) ocorrem 

normalmente associados nos derrames parapneumônicos. 
II. Pelos critérios de Light uma relação do DHL pleural-sérico < 

0,6 é compatível com transudato. 
III. A adenosina deaminase no líquido pleural em níveis supe-

riores a 35 U/L em pacientes com exsudato linfocitário 
possui altas especificidade e sensibilidade para o diagnóstico 
de tuberculose pleural. 

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

Questão 27 
Sobre as pneumonias aspirativas, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. O uso de antiácidos e bloqueadores H2 em pacientes em 

unidades de terapia intensiva aumenta o risco de colo-
nização bacteriana e pneumonia por aspiração.  

II. Pacientes com alto risco de broncoaspiração devem rece-
ber prevenção com clorexidina oral. 

III. Em vigência de broncoaspiração no paciente internado em 
UTI, deve ser iniciado nas primeiras 24 horas o tratamento 
com antibioticoterapia empírica estando associado a melho-
res desfechos. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 28 
Quanto ao preâmbulo do Código de Ética Médica – CEM, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O CEM aplica-se a clínicas privadas que realizam proce-

dimentos estéticos invasivos. 
II. Na suspeita de fato contrário ao CEM, deverá o médico dar 

imediata e ampla divulgação aos meios de comunicação. 
III. A fiscalização do cumprimento do CEM compete exclusiva-

mente ao Conselho Regional de Medicina. 
IV. A transgressão de regras deontológicas sujeita o médico 

infrator às penalidades disciplinares previstas no CEM. 
Considerando a Resolução CFM nº 2.217, de 27 de setembro 
de 2018, modificada pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 
2.226/2019, está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) I e IV.  
C) II e III. 
D) III e IV. 
 

Questão 29 
Em relação ao Código de Ética Médica – CEM, analise a afir-
mativa a seguir. 
 

“É vedado intervir sobre o genoma humano com vista à sua 
modificação, exceto na terapia gênica, excluindo-se qualquer 
ação em células germinativas que resulte na modificação gené-
tica da descendência.” 
 

Considerando a Resolução CFM nº 2.217, de 27 de setembro 
de 2018, modificada pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 
2.226/2019, é possível afirmar que tal afirmativa é: 
A) Falsa, pois a vedação abrange a terapia gênica. 
B) Verdadeira e corresponde a um preceito do CEM. 
C) Falsa, pois a vedação é uma exceção e não uma regra pre-

vista no CEM. 
D) Falsa, já que a vedação não abrange modificações genéti-

cas da descendência. 
 

Questão 30 
Considerando o Código de Ética Médica – CEM, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Suspender suas atividades, individualmente ou coletiva-

mente, quando a instituição pública ou privada para a qual 
trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício 
profissional. 

II. Decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração 
sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedi-
cado ao paciente sem permitir que o acúmulo de encargos ou 
de consultas venha prejudicar seu trabalho. 

III. Deixar de esclarecer o trabalhador sobre as condições de 
trabalho que ponham em risco sua saúde, devendo co-
municar o fato aos empregadores responsáveis. 

IV. Acumpliciar-se com os que exercem ilegalmente a medi-
cina ou com profissionais ou instituições médicas nas quais 
se pratiquem atos ilícitos. 

Considerando a Resolução CFM nº 2.217, de 27 de setembro de 
2018, modificada pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 
2.226/2019, são normas deontológicas apenas o que se afirma 
em 
A) I e II. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) III e IV. 
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INSTRUÇÕES 

 
O uso de máscara durante a realização da prova é facultativo. 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 bem como 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 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 acarretará em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do certame, no dia da realização das provas escritas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Excepcionalmente, poderão ser 
realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. 

4. O caderno de provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para todos as funções. 

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 à função 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 Aplicação. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as funções. 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 4 (quatro) alternativas (A a D) 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 (CCI) 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 dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá 
levar o seu caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior 
análise feita pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

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

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) dia 
útil, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 
Processo Seletivo 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 referente 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 Processo Seletivo. 




