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Palavras desafinadas apenas machucam nossos
ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa
compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam
ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de
fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem
metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho,
pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir
rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria.
Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

LÍNGUA PORTUGUESA

Os melhores pais não têm filhos
Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos
pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas
recomendações interessantes, da saída da maternidade
até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender,
ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários,
mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas
tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas
pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A
maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas
não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.
Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta
diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança.
Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia
de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo
é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças
devem se adaptar enquanto estão passando por essa
fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida.
Felizmente, essa fase dura pouco.
O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no
mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho,
você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a
sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima
mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de
criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da
língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé:
é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.
Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais
à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho
melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança.
Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta
de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe
é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la
sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda
criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os
filhos dela jamais dariam chiliques.
Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de
você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal,
mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à
sociedade dos educadores teóricos.
Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados
tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como
quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade.
Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de
vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram
fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi
e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob
quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso.
Desconfie.
Homens costumam ser as principais vítimas dessas
pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem
nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca
enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida
alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada
a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas
jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a
sua vida.

Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/
noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html

QUESTÃO 01

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

De acordo com o texto,
as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados
são os homens, justamente porque os homens sabem
muito bem como lidar com crianças protegendo-as o
tempo todo de possíveis riscos.
todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem
tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para
educar uma criança.
as pessoas que criticam a criação que os pais dão para
os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de
crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser
ouvidos.
são raras as pessoas que julgam saber mais que os
outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas
se encontram apenas entre os membros da própria
família.
algumas pessoas se consideram melhores que os outros
na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela
experiência de ser pais, o que dominam realmente é a
arte de julgar.

QUESTÃO 02

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Nunca foi criança.”, o termo destacado
pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto
de tempo.
pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto
de intensidade.
pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade
quanto de negação.
pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade
quanto de tempo.
pode ser considerado tanto um advérbio de tempo
quanto de negação.

QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Em “...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para
ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.”,
a relação lógico-semântica estabelecida pela oração
em destaque é de
concessão.
finalidade.
consequência.
proporção.
conformidade.

Cargo: Enfermeiro - Cardiologia

QUESTÃO 04

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

(C)

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe
teórica” refere-se
a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e
prática, em exercer a função de mãe.
a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a
respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento
em prática.
a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a
respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos
outros.
a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto
na teoria a função de mãe e a exerce com muita
complacência.
a uma pessoa que só tem conhecimento prático a
respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que
está falando.

(D)
(E)

QUESTÃO 09

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado,
mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógicosemântica estabelecida no período é de
proporção.
conformidade.
finalidade.
concessão.
consequência.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “...da saída da maternidade até a porta
escola.”, o termo destacado
é um advérbio que indica inclusão.
é uma preposição que indica uma situação
posterioridade em relação a um limite próximo.
é um advérbio que indica exclusão.
é uma preposição que indica movimento, no caso,
tempo e no espaço.
é uma conjunção que indica uma situação
anterioridade em relação a um limite.

da

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos
educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi
utilizado
para atender à regência do substantivo “resposta”, que
tem função de objeto direto na oração.
para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo
transitivo direto.
por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
por tratar-se de uma locução prepositiva de base
feminina.

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

de

QUESTÃO

no
de

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia
de quem só tem a dizer,...”, o termo destacado
significa, EXCETO
orgulho.
altivez.
modéstia.
embófia.
páfia.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ele é termo introdutório.
introduz uma negação em relação ao período do qual ele
é termo introdutório
introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é
termo introdutório.
introduz uma noção de temporalidade em relação ao
período do qual ele é termo introdutório.

“A maior diferença entre você e essas pessoas é
que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como
ninguém.”
No período acima, o termo destacado pode ser
substituído, sem que haja prejuízo semântico ou
sintático por
portanto.
logo.
porquanto.
assim.
porém.

(D)
(E)

11

Assinale a alternativa que apresenta a negação da
proposição:
“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.
Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não
gostar de cachorros.
Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de
cachorros.
Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 08
Em “Talvez alguns desses conselheiros nãorequisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz
de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o
termo destacado
(A)
introduz uma certeza em relação ao período do qual ele
é termo introdutório.
(B)
introduz uma afirmação em relação ao período do qual

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro
branco, um preto e um azul não necessariamente
nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a
outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina.
A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa
de José não se chama Maria e não dirige um carro
branco. Os nomes das esposas que dirigem os
carros branco, preto e azul são respectivamente:
Cristina, Regina e Maria.
Cristina, Maria e Regina.
Maria, Cristina e Regina.
Maria, Regina e Maria.
Regina, Cristina e Maria.
Cargo: Enfermeiro - Cardiologia

(E)

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele
deu

de suas figurinhas para um de seus irmãos,

e depois deu

QUESTÃO 17

para seu outro irmão. Sendo assim,

com quantas figurinhas Paulinho ficou?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12
48
54
60
72

(A)

(B)

QUESTÃO 14

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a questão anterior, qual é a
porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus
dois irmãos?
25%.
30%.
50%.
55%.
60%.

(C)

(D)

QUESTÃO 15

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

Observe a sequência a seguir:
101; 103; 105; 107;...
Qual é o décimo termos desta sequência?
121.
119.
117.
111.
109.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 16

(B)

(C)

(D)

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de
dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da
Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é
INCORRETO afirmar que
o órgão de orientação superior da EBSERH é o Conselho
de Administração, composto por nove membros,
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
a EBSERH será administrada por uma Diretoria
Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores,
todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo
Presidente da República, por indicação do Ministro de
Estado da Educação.
o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSERH,
compõe-se de três membros efetivos e respectivos
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da
Educação.
conselho Consultivo é órgão permanente da EBSERH
que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio
à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
a estrutura organizacional da EBSERH e a respectiva
distribuição de competências serão estabelecidas pela
Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho
Fiscal.

QUESTÃO 18

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

(A)

o regime de pessoal permanente da EBSERH será o da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada
a contratação à prévia aprovação em concurso público
de provas ou de provas e títulos.

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto
nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de
duração da EBSERH é
de 30 anos, prorrogável por igual período.
indeterminado.
de 5 anos, prorrogável.
de 15 anos, improrrogável.
de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de
2011, é INCORRETO afirmar que
é necessária a realização de licitação para a contratação
da EBSERH pela administração pública para realizar
atividades relacionadas ao seu objeto social.
a EBSERH, respeitado o princípio da autonomia
universitária, poderá prestar os serviços relacionados às
suas competências mediante contrato com as instituições
federais de ensino ou instituições congêneres.
no âmbito dos contratos previstos no art. 6°, os servidores
titulares de cargo efetivo em exercício na instituição
federal de ensino ou instituição congênere que exerçam
atividades relacionadas ao objeto da EBSERH poderão
ser a ela cedidos para a realização de atividades de
assistência à saúde e administrativas.
a EBSERH será administrada por um Conselho de
Administração, com funções deliberativas, e por uma
Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho
Fiscal e um Conselho Consultivo.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da
EBSERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre
outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO
Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
Diretoria Administrativa Financeira.
Auditoria Interna.
Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da
Informação.

Cargo: Enfermeiro - Cardiologia

QUESTÃO 20

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 23

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno
da EBSERH, o mandato dos membros do Conselho
Fiscal será de ___ anos contados a partir da data
de publicação do ato de nomeação, podendo ser
reconduzidos por igual período.
três
cinco
dois
dez
quatro

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4° da Lei n° 8.142/1990, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta
a(s) correta(s). Para receberem os investimentos
previstos no Plano Quinquenal do Ministério da
Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito
Federal deverão contar, dentre outros, com:

QUESTÃO 21

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

De acordo com a Constituição Federal, é
INCORRETO afirmar que
a pessoa jurídica em débito com o sistema da
seguridade social, como estabelecido em lei, poderá
contratar com o Poder Público e dele receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios destinadas à seguridade social constarão
dos respectivos orçamentos, não integrando o
orçamento da União.
a proposta de orçamento da seguridade social
será elaborada de forma integrada pelos órgãos
responsáveis pela saúde, previdência social e
assistência social, tendo em vista as metas e
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de
seus recursos.
a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir
a manutenção ou expansão da seguridade social.
nenhum benefício ou serviço da seguridade social
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a
correspondente fonte de custeio total.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Fundo de Saúde.

II.

Contrapartida de recursos para saúde no
respectivo orçamento.

III.

Conselho de Saúde, com composição
paritária.

IV.

Seguro de Saúde.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas II, III e IV.
Apenas I, II e III.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 25
Assinale a alternativa considerada INCORRETA.
De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial
n° 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição
da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo,
ações e serviços de
(A)
urgência e emergência.
(B)
atenção secundária.
(C)
atenção psicossocial.
(D)
atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
(E)
vigilância em saúde.

QUESTÃO 22

(A)

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica
da Saúde Lei n° 8.080/1990, NÃO estão incluídas
no campo de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS) a execução de ações
de vigilância sanitária.
de vigilância epidemiológica.
de saúde do trabalhador.
de assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica.
referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos,
água e bebidas para animais domésticos e
domesticados.

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal
que trata das atribuições do Sistema Único de
Saúde (SUS), EXCETO
participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico.
ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde.
colaborar na proteção do meio ambiente, nele não
compreendido o do trabalho.
incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento
científico e tecnológico.
executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
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(D)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Sobre a regulamentação do exercício da
enfermagem, disposta na Lei n° 7.498, de 25 de
junho de 1986, assinale a alternativa correta.
A enfermagem é exercida legalmente e somente
pelo enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de
enfermagem.
Cabe ao técnico de enfermagem consultoria, auditoria
e emissão de parecer sobre a matéria de enfermagem.
Cabe, privativamente, ao enfermeiro, a prescrição de
medicamentos estabelecidos em programas de saúde
pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
O auxiliar de enfermagem exerce atividades de nível
médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços
auxiliares de enfermagem sob supervisão, como
observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas,
incluindo a consulta de enfermagem.
É função privativa do técnico de enfermagem, cuidados
diretos de enfermagem a pacientes graves com risco
de vida.

(E)

QUESTÃO 29
A resolução COFEN 358, de 2009, dispõe sobre
a Sistematização da Assistência de Enfermagem
(SAE) em serviços públicos e privados em que
ocorre cuidado profissional de enfermagem.
Sobre as etapas da SAE, assinale a alternativa
que apresenta a etapa que melhor descreve o
diagnóstico de enfermagem.
(A)
Processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado
com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que
tem por finalidade a obtenção de informações sobre a
pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas
respostas em um dado momento do processo saúde e
doença.
(B)
Realização das ações ou intervenções determinadas
na etapa de Planejamento de Enfermagem.
(C)
Processo deliberado, sistemático e contínuo de
verificação de mudanças nas respostas da pessoa,
família ou coletividade humana em um dado momento
do processo saúde doença, para determinar se as
ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o
resultado esperado, e de verificação da necessidade
de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo
de Enfermagem.
(D)
Determinação dos resultados que se espera alcançar,
e das ações ou intervenções de enfermagem que
serão realizadas face às respostas da pessoa, família
ou coletividade humana em um dado momento do
processo saúde e doença.
(E)
Interpretação e agrupamento dos dados coletados
no histórico, que culmina com a tomada de decisão
sobre os problemas de enfermagem encontrados,
com mais exatidão, as respostas da pessoa, família
ou coletividade humana em um dado momento do
processo saúde e doença; e que constituem a base
para a seleção das ações ou intervenções com as
quais se objetiva alcançar os resultados esperados.

QUESTÃO 27

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Sobre o Decreto n° 94.406, de 1987, que
regulamenta a Lei n° 7.498, de 1986, assinale a
alternativa INCORRETA.
O enfermeiro pode delegar, rotineiramente, ao auxiliar
de enfermagem, cuidados diretos de enfermagem a
pacientes com grave risco de vida.
É função privativa do enfermeiro a prescrição da
assistência de enfermagem.
O enfermeiro pode realizar parto normal sem distócias,
com episiotomia e episiorrafia, utilizando anestesia
local.
O auxiliar de enfermagem está apto a realizar
procedimentos auxiliares de enfermagem como
curativos, controle hídrico e aplicar oxigenoterapia.
O técnico de enfermagem pode realizar atividades
auxiliares, de nível técnico, cabendo-lhe dentre
outras funções, assistir ao enfermeiro na prestação
de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em
estado grave.

QUESTÃO 28

(A)

(B)

(C)

A suspensão consiste na proibição do exercício
profissional da enfermagem por um período não
superior a 29 (vinte e nove) dias, e será divulgada
nas publicações oficiais dos Conselhos Federal
e Regional de Enfermagem, jornais de grande
circulação e comunicada aos órgãos empregadores.
Ela é de competência exclusiva do Conselho Federal
(COFEN).
A cassação consiste na perda do direito ao exercício
da enfermagem e será divulgada nas publicações dos
Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em
jornais de grande circulação. É de competência dos
Conselhos Regionais (COREN´s).

Em relação às infrações e penalidades, previstas no
Código de Ética dos profissionais de enfermagem,
assinale a alternativa correta.
A advertência verbal consiste na admoestação ao
infrator, de forma reservada, na presença de duas
testemunhas, não necessitando de anotação em
prontuário do mesmo.
A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de
01 (uma) a 5 (cinco) vezes o valor do salário mínimo
em vigor no ato do pagamento.
A censura consiste em repreensão que será divulgada
nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e
Regional de Enfermagem e em jornais de grande
circulação.
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QUESTÃO 30

Teoria de enfermagem é a conceitualização de
aspectos da enfermagem comunicados com a
finalidade de descrever, explicar, diagnosticar e
prescrever cuidado de enfermagem. Relacione a
idealizadora à sua teoria, e assinale a alternativa
com a sequência correta.
1.
2.
3.
4.
5.
(
(
(
(
(
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)

(C)

Myra Levine.
Florence Nightgnale.
Wanda Horta.
Dorothea Orem.
Calista Roy.
)
)
)
)
)

Teoria da Adaptação.
Teoria das Necessidades Humanas Básicas.
Teoria Ambientalista.
Teoria Holística.
Teoria do Autocuidado.

(D)

5 − 2 − 3 − 1 − 4.
5 − 3 − 2 − 1 − 4.
1 − 3 − 2 − 4 − 5.
2 − 3 − 1 − 4 − 5.
4 − 1 − 2 − 3 − 5.

QUESTÃO 31

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(E)

Um líder é aquele que toma decisões, que tem
um pensamento crítico e promove mudanças, e o
enfermeiro tem um papel de grande importância
como líder de sua equipe. Sobre liderança, assinale
a alternativa correta.
O enfermeiro comprometido e visionário é aquele
que acumula as tarefas para si, não delegando
responsabilidades a nenhum componente de sua
equipe.
Um bom líder mantém sempre o controle sobre seu
grupo, mantendo seus subordinados incapazes de
promoverem mudanças.
Um líder inteligente prepara pessoas, transmitindo
conhecimentos, porém não totalmente, a fim de não
perder o controle sobre seus subordinados.
O bom líder é um “treinador” que faz com que seus
liderados desenvolvam seu potencial e alcancem os
resultados esperados.
Um bom líder estimula o potencial das pessoas e
minimiza seu desempenho, mantendo o poder sobre
seus liderados.

QUESTÃO 33
Procedimento Operacional Padrão (POP) é
a descrição sistematizada e padronizada de
atividades técnico-assistenciais, com o intuito de
garantir/atingir os resultados por ocasião de sua
realização, livre de variações indesejáveis. Com
relação ao POP, assinale a alternativa correta.
(A)
O POP nada mais é que uma rotina convencional,
tendo em sua estrutura, objetivo, material e
responsabilidades.
(B)
O POP é uma ferramenta de gestão de qualidade,
buscando de forma estática, minimizar erros nas
atividades não rotineiras do serviço.
(C)
O POP é essencial para garantir uma assistência de
enfermagem de qualidade, permitindo a sistematização
das ações, e seguimento de atividades que fogem da
rotina.
(D)
O POP é uma ferramenta de desenvolvimento da
assistência de enfermagem com qualidade, seguindo
uma rotina padronizada.
(E)
O POP é uma forma de realização de atividades
padronizadas, porém abrangente somente a poucos
setores da instituição onde é aplicado.

QUESTÃO 32

(A)

ambulatórios especializados, serviços de diagnóstico e
terapias, e unidades não hospitalares de atendimento
às urgências.
O Componente Pré-Hospitalar Móvel refere-se ao SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgências e
os serviços associados de salvamento e resgate, sob
regulação médica de urgências e com número único
nacional para urgências médicas – 192.
O Componente Inter-Hospitalar inclui portas
hospitalares de atenção às urgências das unidades
básicas e hospitalares, bem como toda a gama de
leitos de internação, passando pelos leitos gerais e
especializados de retaguarda, de longa permanência
e os de terapia semi-intensiva e intensiva, mesmo
que esses leitos estejam situados em unidades
hospitalares que atuem com porta aberta às urgências.
O componente Inter-Hospitalar inclui portas
hospitalares de atenção às urgências das unidades
hospitalares gerais de tipo I, e II e das unidades
hospitalares de referência tipo I, II e III, bem como
toda a gama de leitos de internação, passando pelos
leitos gerais e especializados de retaguarda, de
longa permanência e os de terapia semi-intensiva e
intensiva, mesmo que esses leitos estejam situados
em unidades hospitalares que atuem sem porta aberta
às urgências.
Componente Pós-Hospitalar inclui modalidades
de atenção domiciliar, hospitais-dia e projetos de
reabilitação integral com componente de reabilitação
de base comunitária.

A Portaria GM nº 1.863, de 29 de setembro de
2003, institui a Política Nacional de Atenção às
Urgências, a ser implantada em todas as unidades
federadas, respeitadas as competências das três
esferas de gestão. Em relação à organização
de redes locorregionais de atenção integral às
urgências, assinale a alternativa INCORRETA.
O Componente Pré-Hospitalar Fixo inclui as
unidades básicas de saúde e unidades de saúde da
família, equipes de agentes comunitários de saúde,

QUESTÃO 34

As valvas cardíacas são estruturas formadas
basicamente por tecido conjuntivo, localizadas
à saída de cada uma das quatro câmaras do
coração. Elas permitem o fluxo de sangue em um
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(A)

(B)
(C)
(D)

(E)

único sentido, não permitindo que este retorne,
fechando-se quando o gradiente pressórico se
inverte. Assinale a alternativa correta em relação
às valvas cardíacas.
A valva atrioventricular direita é formada por duas
cúspides, ela impede refluxo de sangue durante a
sístole do ventrículo direito para o átrio direito.
As valvas semilunares pulmonares evitam o refluxo de
sangue das veias pulmonares para o ventrículo direito.
A valva tricúspide impede o refluxo de sangue dos
pulmões para o ventrículo direito.
A valva semilunar aórtica impede o refluxo de sangue
da artéria aorta para o ventrículo esquerdo, sendo
assim, ela sofre menor pressão que as semilunares
pulmonares.
A valva mitral (bicúspide) impede o refluxo de sangue
do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo e deste
para os pulmões.

QUESTÃO 37

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 38
Qual é a técnica de punção mais comumente
utilizada para punção de um vaso durante o
cateterismo cardíaco?
(A)
Seldinger.
(B)
Bleichroeder.
(C)
Sones.
(D)
Forssmann.
(E)
Campeau.

QUESTÃO 35
As artérias coronárias são de fundamental
importância na irrigação sanguínea do músculo
cardíaco. Sobre esse assunto, assinale a
alternativa correta.
(A)
As artérias coronárias originam-se do ramo
descendente da artéria aorta.
(B)
A artéria coronária direita, quando acometida por
aterosclerose, causa lesões mais significativas
à função miocárdica, se comparada à coronária
esquerda.
(C)
As lesões em artéria coronária esquerda têm
maior significância para lesões miocárdicas com
instabilidade hemodinâmica, desta forma, todas
as lesões com obstrução maiores que 40% devem
ser sempre tratadas com Intervenção Coronariana
Percutânea (ICP).
(D)
As lesões de artéria coronária Descendente Anterior
(DA) são as de menor relevância em relação à
lesão ventricular esquerda, se comparada à artéria
circunflexa (Cx).
(E)
As artérias coronárias são irrigadas com sangue rico
em oxigênio durante a diástole ventricular, mantendo
assim a perfusão miocárdica.

QUESTÃO 39
Com
relação
às
vias
de
acesso
na
cinecoronariografia, assinale a alternativa correta.
(A)
A via braquial é a mais utilizada para Angioplastia
Transluminal Percutânea (ATC).
(B)
A via braquial não pode ser utilizada em procedimentos
de pacientes com doenças aorto ilíacas.
(C)
A via femural é mais empregada que a radial em ATC,
devido ao grande risco de sangramento.
(D)
A via femural é a mais comumente empregada, sendo
possível a utilização de introdutores de diferentes
calibres, facilitando a troca de cateteres guia durante
o procedimento.
(E)
A via radial é bastante usada, porém há necessidade
de repouso absoluto no leito por 8 horas devido ao
risco de sangramento no local da inserção.
QUESTÃO 40
Após término de um cateterismo cardíaco por
via femural direita em um paciente, no qual
evidenciou-se lesões coronarianas moderadas,
você como enfermeiro do setor de hemodinâmica
precisa realizar os cuidados pós-exame. Sobre
esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
Deve-se checar pulso pedioso, após exame por via
femural.
(B)
Deve-se orientar repouso absoluto no leito por 6 horas
e relativo por 24 horas no caso de via femural.
(C)
Deve-se realizar curativo compressivo em via femural
após a retirada do introdutor.
(D)
Em caso de via radial, deve-se manter o membro
cateterizado 6 horas sem fletir e 7 dias sem esforço.
(E)
Em via radial, pode-se optar por curativo aberto para
avaliar sangramentos e hematomas.

QUESTÃO 36

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

A frequência
cardíaca
é
resultante
da
automaticidade e autoexcitabilidade das células
do tecido cardíaco. Qual das estruturas a seguir
corresponde ao marcapasso fisiológico do coração
e qual sua frequência normal de estimulação?
Nodo sinusal, frequência de 60 a 100.
Nodo atrioventricular, frequência de 60 a 100.
Nodo atrioventricular, frequência de 40 a 60.
Nodo sinusal, frequência de 80 a 100.
Feixe de Hiss, frequência de 60 a 100.

O cateterismo cardíaco é a técnica utilizada para
se estudar o coração e seus vasos, por meio de
cateteres inseridos a partir de uma artéria. Na
história do cateterismo cardíaco, quem foi o
primeiro a realizar uma cateterização cárdica?
Etiene-Jules Marey, em 1890.
Werner Forssmann, em 1929, introduzindo um
cateter na veia braquial dele próprio, com controle de
fluoroscopia.
Bleichroeder, em 1905, ao introduzir cateteres em
artérias e veias de cães, e nas próprias.
Otto Klein, em 1930, ao realizar cateterismo com
medidas de débito cardíaco.
Cournand, em 1941.
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(B)

QUESTÃO 41

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Você é o enfermeiro cardiologista de um serviço
de hemodinâmica, sua equipe recebe um paciente
com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com
supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST).
Com relação à assistência de enfermagem durante
o procedimento de cateterismo/angioplastia,
assinale a alternativa INCORRETA.
Manter o desfibrilador na sala de comando, facilitando
o atendimento na vigência de uma emergência.
Realizar monitorização cardíaca e oximetria de pulso.
Puncionar acesso venoso calibroso, preferencialmente
em membro superior esquerdo.
Realizar tricotomia peri sítio de inserção do cateter.
Checar funcionamento dos equipamentos como
polígrafo, desfibrilafor, monitor e oxímetro.

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 42

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sua equipe de hemodinâmica recebeu um paciente
para realização de cinecoronariografia eletiva, a via
escolhida para realização do exame pelo médico
é a radial direita. Para realização de punção via
radial, é necessário realização de em teste para
avaliar a circulação contralateral da mão, pela
avaliação das artérias radial e ulnar. Qual é o nome
do teste?
Seldinger.
Jodkins.
Forssman.
Unger.
Allen.

Se o tempo previsto de transporte até o serviço de
hemodinâmica de referência for de até 2 horas,
deve ser considerada a administração de fármaco
trombolítico no serviço em que o paciente se encontra,
caso não haja contraindicação.
Se o transporte até o serviço de referência ocorrer em
até 2 horas, o encaminhamento pode ser realizado,
nesse caso, a ICP pode ser realizada em até 120
minutos após a entrada do paciente no serviço de
referência.
Considerando que o transporte até o serviço de
hemodinâmica de referência seja de no máximo 2
horas, o transporte pode ser realizado, administrado
antiagregante plaquetários, e o tempo desde a entrada
no serviço de referência até a ICP não deve exceder
90 minutos.
O paciente deve ser transferido o mais rápido possível,
independente do tempo de transporte até o serviço de
referência, pois, no caso do IAM com supra de ST,
tempo é músculo.  

QUESTÃO 45
Paciente do sexo masculino, 56 anos, diabético
de difícil controle, em uso de metformina até o dia
do exame, hipertenso e dislipidêmico, deu entrada
no seu setor de hemodinâmica para realização de
cateterismo cardíaco eletivo. Assinale a alternativa
relacionada ao uso de contraste durante o exame.
(A)
O exame poderá ser realizado normalmente, mas o
paciente deve ser orientado posteriormente, a não
fazer uso de metformina por 72 horas.
(B)
O exame pode ser adiado com o intuito de proteção
renal, pois há necessidade de suspender o uso
da metformina por 48 horas antes do cateterismo
cardíaco.
(C)
Pacientes diabéticos não necessitam de preparo
especial pré-cateterismo.
(D)
O uso da metformina não pode ser considerado a
nenhum tipo de interação com contraste.
(E)
A metformina não pode ser suspensa nesse caso,
devido ao risco de descompensação do diabetes.

QUESTÃO 43
Em relação às complicações associadas ao
cateterismo cardíaco, assinale a alternativa
correta.
(A)
Sangramentos são menos comuns que tromboses.
(B)
Em casos de sangramentos não cessáveis à troca de
introdutores, a compressão manual não é efetiva.
(C)
Os casos de trombose femural devem ser tratados em
2 a 6 horas, caso contrário, podem cursar com necrose
muscular, requerendo fasciotomia ou amputação do
membro, nos casos mais graves.
(D)
O infarto agudo do miocárdio é bastante comum
durante o cateterismo cardíaco.
(E)
Isquemias miocárdicas são incomuns durante
cateterismos cardíacos.

QUESTÃO 46
Todas as opções a seguir são contraindicações
relativas
para
realização
de
Intervenção
Coronariana Percutânea (ICP), EXCETO
(A)
ausência de retaguarda cirúrgica.
(B)
casos multiarteriais, nos quais a oclusão aguda
do vaso tratado possa resultar em grave distúrbio
hemodinâmico.
(C)
ausência de evidências objetivas de isquemia
miocárdica.
(D)
situações onde a lesão a ser tratada não seja a
relacionada ao infarto agudo do miocárdio, na fase
inicial deste evento.
(E)
presença de coagulopatias.

QUESTÃO 44
Homem de 52 anos deu entrada em um serviço
de urgência e emergência com um quadro de dor
precordial intensa há aproximadamente 1 hora.
Feito eletrocardiograma de 12 derivações, o qual
evidenciou um IAM com supra do segmento ST.
Em relação à reperfusão miocárdica, considerando
que no referido serviço não há hemodinâmica,
assinale a alternativa correta.
(A)
Se o transporte até o serviço de referência para
realização da intervenção coronariana percutânea
(ICP) for previsto em até 3 horas, pode-se realizar
transferência do paciente para realizar ICP.

QUESTÃO 47
O contraste iodado é uma substância radiopaca
empregada em exames radiológicos, como o
cateterismo cardíaco, amplamente utilizado
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(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

para fins diagnósticos e terapêuticos. Sobre a
afirmação, assinale a alternativa correta.
O contraste iodado de alta osmolaridade é o menos
utilizado na prática atual, por seu elevado custo em
relação ao contraste de baixa osmolaridade.
A insuficiência renal aguda induzida por contraste,
na maioria das vezes, é assintomática, não oligúrica,
e os níveis séricos de creatinina e ureia usualmente
aumentam em 24 a 72 horas após a exposição,
alcançando seu valor máximo em 3 a 5 dias.
Em geral, todos os medicamentos de uso contínuo do
paciente devem ser suspensos, pelo risco de interação
com o contraste.
Os pacientes com Insuficiência Renal Crônica (IRC)
têm contraindicação absoluta para realização de
cinecoronariografia com contraste.
Está indicada a utilização de contrastes de alta
osmolaridade iônicos na prevenção da nefropatia por
contraste em pacientes de maior risco.

(B)

(C)

(D)

(E)

A insuficiência renal é contraindicação absoluta para
realização de cateterismo pelo risco de piora da
função renal.
Se a creatinina sérica estiver acima de 3, a paciente
deve ser internada e realizado preparo clínico com
hidratação venosa para posterior realização do
cateterismo.
A paciente tem indicação de cateterismo cardíaco
de urgência, os contrastes usados devem ser de
preferência, o de baixa osmolaridade e o isosmolar
não iônico.
O cateterismo está indicado como urgência, devendose optar pelo contraste de alta osmolaridade.

QUESTÃO 48
Para a realização de cateterismo cardíaco eletivo,
é necessária a orientação do preparo adequado ao
paciente pré-exame. A partir do exposto, assinale
a alternativa correta.
(A)
Todas as medicações de uso habitual deverão ser
suspensas.
(B)
Os anticoagulantes orais, como o marevan, devem ser
suspensos por 5 a 7 dias, com controle de INR.
(C)
Os hipoglicemiantes orais não necessitam ser
suspensos.
(D)
Todos os anti-hipertensivos deverão ser suspensos.
(E)
O INR deve estar acima de 2 para realização do
exame.
QUESTÃO 49

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O enfermeiro do setor de hemodinâmica deve
ter conhecimento e estar atento a complicações
relacionadas à cinecoronariografia. Dentre as
alternativas a seguir, qual delas é a mais frequente
como complicação relacionada ao cateterismo
cardíaco?
Acidente vascular cerebral.
Infarto agudo do miocárdio.
Complicações vasculares graves.
Arritmias cardíacas graves.
Reação severa ao contraste.

QUESTÃO 50
Paciente do sexo feminino, 53 anos, diabética,
hipertensa, dislipidêmica, renal crônica não
dialítica, deu entrada no serviço de urgência
e emergência, com quadro de dor precordial
intensa há mais de 4 horas, associado à sudorese
e dispneia. Ao eletrocardiograma (ECG) de 12
derivações, identificou-se um bloqueio de ramo
esquerdo que foi identificado como novo, Troponina
positiva e CKMB massa bastante elevada. Com
relação à indicação de cinecoronariografia para
essa paciente, assinale a alternativa correta.
(A)
Não há indicação de cateterismo de urgência, pois
não se trata de IAM com supra de ST.
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