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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 - Transplantes

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)
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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 - Transplantes

(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 - Transplantes

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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(C)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(D)
QUESTÃO 26

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

(E)

A respeito da história dos transplantes, é
INCORRETO afirmar que
o primeiro transplante no Brasil foi o renal na década
de 60.
com respaldo da sociedade, a Portaria 1183
que estabelece a obrigatoriedade do registro da
manifestação de vontade nas carteiras de identidade
e de habilitação é mantida até os dias atuais.
a Lei 9434 estabelecia pontos importantes para o
sistema de doação e captação de órgãos. Vigorando
o consentimento informado, segundo o qual a decisão
sobre doação pertencia aos familiares do potencial
doador.
em 1997, com o Decreto Lei 2268, o Ministério da
Saúde criou o Sistema Nacional de Transplante (SNT)
e as Centrais de Notificação, Captação e Distribuição
de Órgãos (CNCDO), que estabelecia a forma de
distribuição dos órgãos e tecidos nas listas de espera.
em 1997, com a Resolução do CFM 1480, estabeleceu
o diagnóstico de Morte Encefálica com descrição dos
elementos do exame neurológico.

O fígado é alocado de acordo com o tempo em lista de
espera.
A alocação de órgãos de doador vivo permite apenas
órgãos de doadores vivos não relacionados ou amigos.
Paciente
com
hepatite
fulminante,
choque
cardiogênico, sem acesso vascular ou peritoneal para
a realização de hemodiálise ou perfuração de córnea,
é priorizado para receberem transplante de fígado,
coração, rim e córnea, respectivamente.

QUESTÃO 29
De acordo com a Portaria 2600/2009, artigo 47 da
Lei que estabelece normas de segurança para
o receptor, assinale a alternativa que é critério
absoluto de exclusão de doador de órgãos,
tecidos, células ou partes do corpo humano.
(A)
Hepatites B e C.
(B)
Tumores primários do sistema nervoso central.
(C)
AVC.
(D)
Morte por Traumatismo Crânio Encefálico.
(E)
Sepse refratária.
QUESTÃO 30
Qual é a condição clínica que pode causar
interferência no diagnóstico de Morte Encefálica
(ME)?
(A)
Hipertermia.
(B)
Hipertensão.
(C)
Hipernatremia.
(D)
Escala de coma de Glasgow = 3.
(E)
Reflexo de tosse.

QUESTÃO 27
O complexo de histocompatibilidade denominado
no homem de Sistema HLA (Human Leukocyte
Antigen) está envolvido nos mecanismos de
reconhecimento celular, visando a proteger o
organismo de agressão externa e das regulações
da resposta imunológica. Diante disto, assinale a
alternativa correta.
(A)
A rejeição é o reflexo da resposta imunológica
diminuída, envolvendo, na maioria das vezes os
antígenos HLA do órgão transplantado.
(B)
A semelhança genética entre doador e receptor
contribuirá para a rejeição do órgão transplantado.
(C)
O isotransplante é o transplante de órgãos, tecidos ou
células do mesmo indivíduo.
(D)
O alotransplante é o transplante de órgãos entre
indivíduos de espécies diferentes.
(E)
A prevenção da rejeição pode ser feita através de
testes prévios comparando os HLA do doador com os
do receptor (“provas de reação cruzada”).

QUESTÃO 31
Paciente de 37 anos deu entrada no Hospital após
acidente automobilístico. A equipe de resgate
encaminhou o paciente com tubo orotraqueal e
realizou bolus de Midazolam, Fentanil e pancurônio
para intubação. O paciente sofreu um Traumatismo
Crânio Encefálico (TCE) extenso e múltiplas
fraturas em membros superiores. Após 24 horas, o
paciente evolui em midríase e sem reflexos, sendo
que foi sedado apenas na intubação. O plantonista
suspeita de ME. Diante disto, assinale a alternativa
correta.
(A)
Pode-se iniciar o protocolo de ME, pois já se passaram
3 vezes o tempo de meia vida desses fármacos.
(B)
Deve-se aguardar, pois essas drogas neurode
pressoras podem interferir na avaliação de ME.
(C)
Pode-se iniciar o protocolo de ME, pois esses
fármacos não são sedativos nem bloqueadores
neuromusculares.
(D)
Não deve iniciar o protocolo, pois esses sintomas não
são de ME.
(E)
Não deve iniciar o protocolo, pois essas drogas são
exclusão definitiva para diagnóstico de ME.

QUESTÃO 28
Em 1997, com o Decreto 2268, foi criado o
Sistema Nacional de Transplante (SNT) e foram
implementadas as Centrais de Notificação e
Distribuição de Órgãos (CNCDOs), estabelecendo,
assim, o Cadastro Técnico Único (CTU), que define
uma lista única para cada região sobre a jurisdição
das CNCDOs. Cada órgão irá obedecer ao seu
critério específico de alocação. Sendo assim,
assinale a alternativa correta.
(A)
O rim é distribuído de acordo com o tempo em lista de
espera.
(B)
O coração, o pâncreas e o pulmão são alocados aos
pacientes com a melhor compatibilidade HLA.
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QUESTÃO 32

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

Assinale a alternativa que NÃO é exame clínico
neurológico para ME.
Escala de Coma de Glasgow.
Eletrocardiograma.
Reflexo pupilar fotomotor bilateral.
Reflexo de tosse.
Reflexo oculovestibular bilateral.

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 33

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

Laura, 55 anos, está na UTI por AVC hemorrágico
e Broncoaspiração. Está em uso de Noradrenalina,
Fentanil, Ceftriaxona, liquemine SC e Soro de
Manutenção. Paciente evolui comatosa, midriática,
sem reflexos, Glasgow de 3 e o plantonista
suspeita de ME. Diante deste caso, assinale a
alternativa correta.
Deve-se suspender noradrenalina, pois este
medicamento pode interferir nos testes.
Deve-se suspender liquemine SC, pois a paciente
pode apresentar sinais de sangramento.
Deve-se suspender o Soro de Manutenção, pois os
eletrólitos podem interferir nos testes.
Deve-se suspender Fentanil e aguardar no mínimo 12
horas antes de iniciar o Protocolo de ME.
Pode-se iniciar imediatamente o protocolo de ME, pois
estes medicamentos em uso são de vital importância
para a paciente.

(D)

(E)

fez a cirurgia deste paciente. Ambos os exames
confirmaram a ME. O Doppler transcraniano feito
pelo neurologista de plantão evidenciou ausência
de fluxo sanguíneo cerebral. Neste caso, é correto
afirmar que
o protocolo foi realizado corretamente, pois o Doppler
transcraniano evidenciou ME.
o protocolo foi realizado corretamente, pois os três
exames confirmaram ME.
o nefrologista não poderia ter realizado primeiro exame
clínico neurológico, pois é pertencente à equipe de
transplante, gerando conflito de interesses.
o protocolo foi realizado corretamente, pois o
plantonista é membro da equipe de transplante de
outro hospital.
o segundo exame clínico neurológico não poderia
ter sido feito pelo neurologista que operou o próprio
paciente.

QUESTÃO 36

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

O que pode ser doado após 8 horas de coração
parado?
Pulmão.
Rim.
Pâncreas.
Pele.
Fígado.

QUESTÃO 37

QUESTÃO 34
Paciente M.A.S., sexo masculino, 49 anos,
internado na UTI com diagnóstico de tumor
cerebral primário, apresenta-se em midríase sem
fotorreação, Glasgow de 3, sem reflexo de tosse,
iniciou-se o protocolo de ME, e apresentou, nos
dois exames clínicos neurológicos, ausência de
reflexo. A equipe estava aguardando o exame
complementar confirmatório, quando a enfermeira
Joana, ao trocar a sonda vesical de demora,
observou ereção peniana. Diante disso, é correto
afirmar que
(A)
suspende-se o protocolo de ME, pois o paciente
apresentou reflexo de ereção peniana.
(B)
mantém-se o protocolo e aguarda-se o exame
confirmatório.
(C)
o paciente pode doar os órgãos, pois já possui dois
exames clínicos neurológicos que indicam ME.
(D)
reinicia-se o protocolo, pois o paciente apresentou
reflexo.
(E)
suspende-se o protocolo de ME até a ereção peniana
desaparecer.

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

Assinale a alternativa que representa cuidado de
enfermagem ao potencial doador falecido.
Manter protegida a córnea com gaze.
Controlar rigorosamente a glicemia capilar.
Suspender uso de antibióticos.
Manter temperatura corpórea abaixo de 35ºC.
Manter PAM<60 mmHg.

QUESTÃO 38
Maria, enfermeira há 15 anos na UTI, acompanhou
o plantonista na realização do exame clínico
neurológico do paciente M.F.S. com suspeita de
ME. O paciente estava com PAM de 90 mmHg,
temperatura de 36,8ºC. O médico confirmou o
coma (Glasgow=3). Iniciou-se o “teste de apneia”
(ausência de drive respiratório): o Dr. Ventilou
por 10 minutos com FiO2 de 100% atingindo
PaO2 de 220mmHg. Desconectou o respirador
do tubo orotraqueal e manteve uma cânula de
O2 na Carina com fluxo 6 l/m. E observou se há
movimento respiratório. No decorrer do teste,
o paciente apresentou saturação de O2 de 70% e
manteve a PAM e a FC. Diante deste caso, assinale
a alternativa correta.
(A)
O teste não deveria ter sido iniciado, pois o paciente
apresenta uma temperatura corpórea inadequada.
(B)
O teste não deveria ter sido iniciado, pois o paciente
apresenta PAM muito elevada.
(C)
O teste de apneia deverá ser interrompido, pois o
paciente apresentou queda da saturação O2.
(D)
O teste de apneia não foi correto, pois o médico

QUESTÃO 35
Há um paciente na UTI do Hospital X, com
suspeita de ME, inicia-se o protocolo de ME. O
primeiro exame clínico neurológico foi realizado
pelo plantonista desta UTI, que é nefrologista
pertencente à equipe de Equipe transplantadora
no Hospital Z. O segundo exame clínico
neurológico foi realizado pelo neurocirurgião que
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não ventilou adequadamente o paciente antes de
desconectar do respirador.
O teste de apneia pode ser concluído e confirmado
após 10 minutos se o paciente não apresentar
movimento respiratório.

(A)

QUESTÃO 39
A seguir estão listados alguns cuidados de
enfermagem
para
prevenir
complicações
em transplante renal. Assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
Observar presença de edema, calor, rubor na ferida
operatória; ardência ao urinar, tosse, dificuldade
respiratória e diarreia para monitorar complicações
como a infecção.
(B)
Realizar higiene oral adequada e avaliação da cavidade
oral (atenção para aparecimento de monilíase oral),
para monitorar complicações como a infecção, pois
a utilização de imunossupressores altera a defesa
imunológica do paciente.
(C)
Avaliar presença e evolução de edema, principalmente
de membros inferiores, para monitorar complicações
como infecção.
(D)
Realizar controle da diurese, com enfoque nas
alterações de suas características (volume, cor,
densidade, odor, presença de sedimento, hematúria),
para monitorar complicações como a disfunção
precoce do enxerto.
(E)
Monitorar presença de exsudato em incisão cirúrgica
e observar suas características para monitorar
complicações como a linfocele.

(D)

(E)

(B)
(C)

(E)

QUESTÃO 43
Quais são as indicações para transplante de
pulmão?
(A)
Doença pulmonar em paciente clinicamente instável,
fibrose pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica,
síndrome de Eisenmenger.
(B)
Bronquiolite constrictiva, sarcoidose, fibrose cística,
neoplasia não curada.
(C)
Doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose pulmonar,
hipertensão arterial pulmonar idiopática, infecção
pulmonar não controlada.
(D)
Tuberculose em atividade, doença pulmonar obstrutiva
crônica, fibrose pulmonar, hipertensão arterial
pulmonar idiopática.
(E)
Bronquiolite constrictiva, fibrose cística, fibrose
pulmonar, síndrome de Eisenmenger.
QUESTÃO 44
Sobre transplante pulmonar, é correto afirmar que
(A)
os receptores de transplante de pulmão têm dois
drenos torácicos (apicais e basais) instalados de cada
lado transplantado.
(B)
a mobilização e a fisioterapia para o paciente póstransplante de pulmão não é prioridade, devido à
sobrecarga ventilatória.
(C)
pacientes não podem receber opioide.
(D)
aumentar gradativamente a oxigenioterapia e manter
FiO2 100% até a extubação do paciente.
(E)
hidratação é importante em pacientes pós-transplante
de pulmão, objetivando balanço hídrico positivo nas
primeiras semanas.

QUESTÃO 40

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

Córnea, pele, tecido musculoesquelético e tecidos
intratorácicos.
Pele, tecido musculoesquelético, tecidos intratorácicos
e córnea.
Pele, córnea, tecidos músculo esquelético e tecidos
intratorácicos.
Pele, tecido musculoesquelético, córnea, tecidos
intratorácicos.
tecidos
intratorácicos,
pele,
tecidos
musculoesqueléticos e córnea.

Segundo a II Diretriz Brasileira de Transplante
Cardíaco (2010), quais são os imunossupressores
utilizados em pacientes de transplante cardíaco?
Metilprednisolona,
Ciclosporina,
Azatioprina,
Everolimus.
Prednisona, Ciclosporina, Metrotrexato, Azatioprina.
Azatioprina, Prednisona, Ciclosporina, Interferon.
Metilprednisolona,
Tacrolimus,
Metrotrexato,
Micofenolato.
Prednisona, Azatioprina, Interferon, Ciclosporina.

QUESTÃO 45
Maria, 58 anos, submeteu-se a um transplante de
fígado há 30 dias, iniciou com rubor e sensação
de calor nas palmas das mãos e plantas dos pés,
que se estendeu pelo corpo todo. No decorrer dos
dias, surgiram bolhas, feridas, descamação da
pele e secura nas mucosas (boca, olhos e vagina).
A bilirrubina total e fosfatase alcalina aumentaram.
Neste caso, pode-se suspeitar que a Dona Maria
estivesse com
(A)
infecção de pele por Pseudomonas.
(B)
infecção de pele por Staphyloccoccus.
(C)
infecção de pele por fungos.
(D)
doença do Enxerto Contra Hospedeiro Agudo.
(E)
doença do Enxerto Contra Hospedeiro Crônico.

QUESTÃO 41
A hemodiluição superior a 50% é motivo de recusa
pelas equipes de retirada e transplante de tecidos,
pois os níveis detectáveis de anticorpos no sangue
do potencial doador podem estar alterados. Assim,
o que pode ser retirado para doação em casos de
hemodiluição nas 48 horas precedentes à retirada
de sangue para sorologia?
(A)
Coração.
(B)
Intestino.
(C)
Tecido musculoesquelético.
(D)
Córneas.
(E)
Rim.
QUESTÃO 42
No caso de captação e retirada de múltiplos
órgãos, qual é a ordem de retirada de tecidos do
doador?
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QUESTÃO 46

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

Luciano, 37 anos, faz uso de imunossupressores
devido ao Transplante Renal. Quais vacinas são
contraindicadas para ele?
Tríplice viral e Febre amarela.
Influenza (gripe) e Papilloma vírus Humano (HPV).
Hepatite A e B, Streptococcus pneumoniae
(pneumonia).
Tétano e Difteria.
Neisseria meningitidis (meningite) e Streptococcus
pneumoniae (pneumonia)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 47
Com relação à vacina da Hepatite B em pacientes
transplantados, é correto afirmar que
(A)
não se deve aplicar, pois essa vacina é contraindicada
ao paciente.
(B)
deve-se aplicar dose conforme a faixa etária em
esquema de 3 doses.
(C)
deve-se aplicar meia dose para a faixa etária em
esquema de 3 doses.
(D)
deve-se aplicar dose dobrada para a faixa etária em
esquema de 4 doses.
(E)
deve-se aplicar dose conforme a faixa etária em dose
única.

CIHDOTT (Comissão Intra-Hospitalar de Doação de
Órgãos e Tecido para Transplante) somente quando
confirmar a ME.
A suspeita não deve ser falada à família. O
diagnóstico de ME e abordagem de doação devem
ser comunicadas à família pelo plantonista somente
quando confirmado ME.
A suspeita de ME e abordagem para doação devem
ser realizadas pela CIHDOTT assim que suspeitar da
ME. A confirmação deve ser realizada somente depois
pelo plantonista.
A suspeita não deve ser falada à família. O diagnóstico
de ME e abordagem de doação devem ser realizadas
pela CIHDOTT, assim que o médico confirmar.

QUESTÃO 48

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

Quais são as indicações para transplante de
córnea?
Ceratocone e distrofia do endotélio.
Ceratocone e glaucoma.
Descolamento de retina e ceratocone.
Glaucoma e descolamento de retina.
Catarata e glaucoma.

QUESTÃO 49

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

Em que caso o paciente em Morte Encefálica NÃO
pode doar os órgãos?
Quando é a esposa que autoriza.
Quando o paciente (paciente em ME) for criança.
Quando houver morte encefálica sem causa definida.
Quando o paciente tem 55 anos.
Quando o paciente tem tumor cerebral do tipo
meningioma benigno.

QUESTÃO 50
Com relação à suspeita de ME, confirmação ME e
abordagem quanto à doação de órgãos, quando e
por quem deve ser realizada, em que momento é
comunicado à família a suspeita de ME e quando é
abordada a família sobre doação?
(A)
A suspeita de ME e a abordagem para doação
devem ser realizadas pelo plantonista assim que ele
suspeitou. E a comunicação da confirmação ME deve
ser realizada pelo plantonista ou quem realizou o
último teste confirmatório assim que realizado.
(B)
Assim que o médico suspeita, a família é comunicada
da suspeita de ME. A confirmação da ME deve ser
realizada pelo plantonista ou por quem realizou o
último teste confirmatório assim que realizado. E a
abordagem quanto à doação deverá ser feita pela
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