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LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2.	 Use	o	rascunho	da	Folha	de	Respostas	reproduzida	ao	final	deste	caderno	APENAS	para	marcar	 

o Gabarito.
3.	 Ao	receber	a	Folha de Respostas	da	Prova	Objetiva:

•	 Confira	seu	nome,	número	de	inscrição	e	o	cargo.
•	 Assine,	A TINTA,	no	espaço	próprio	indicado.

4. ATENÇÃO:	transcreva	no	espaço	apropriado	da	sua	FOLHA DE RESPOSTAS,	com	sua	caligrafia	usual,	
mantendo	as	letras	maiúsculas	e	minúsculas,	desconsiderando	aspas	e	autoria,	a	seguinte	frase:

“É parte da cura o desejo de ser curado.” Sêneca

ATENÇÃO:
FOLHAS DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5.	 Ao	transferir	as	respostas	para	a	Folha de Respostas:
•	 use	apenas	caneta	esferográfica	azul	ou	preta;
•	 preencha,	 sem	 forçar	 o	 papel,	 toda	 a	 área	 reservada	 à	 letra	 correspondente	 à	
resposta	solicitada	em	cada	questão;

•	 assinale somente uma	alternativa	em	cada	questão.
Sua	resposta	NÃO	será	computada	se	houver	marcação	de	mais	de	uma	alternativa,	
questões	não	assinaladas	ou	rasuras.	

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não	deve	ser	dobrada,	amassada	ou	rasurada.

ATENÇÃO:	Período	de	Sigilo	–	Não	será	permitido	ao	candidato	se	ausentar	em	definitivo	da	sala	de	provas	antes	de	
decorrida	1	(uma)	hora	do	início	das	provas. O	candidato	não	poderá	levar	o	seu	Caderno	de	Questões	da	Prova	Objetiva.	
O	candidato	não	poderá	fazer	anotação	de	questões	ou	informações	relativas	às	suas	respostas	no	Comprovante	Definitivo	
de	Inscrição	(CDI)	ou	em	quaisquer	outros	meios,	que	não	os	permitidos	nesse	Edital	e	especificados	na	capa	da	prova.	 
Será	proibido,	durante	a	realização	das	provas,	fazer	uso	ou	portar,	mesmo	que	desligados,	telefone	celular,	relógio	digital,	
pagers,	 beep,	 agenda	 eletrônica,	 calculadora,	 walkman,	 notebook,	 palmtop,	 tablet,	 gravador,	 transmissor/receptor	 de	
mensagens	de	qualquer	tipo	ou	qualquer	outro	equipamento	eletrônico.	O	candidato	poderá	ser	submetido	a	detector	de	
metais	durante	a	realização	das	provas.	Os	candidatos	não	poderão	utilizar-se,	em	hipótese	alguma,	de	 lápis,	 lapiseira,	
corretivos,	borracha	ou	outro	material	distinto	do	constante	no	 item	9.3.11.	Durante	o	período	de	realização	das	provas,	
não	será	permitido	o	uso	de	óculos	escuros,	boné,	chapéu,	gorro,	lenço	ou	similares.	Será	vedado	ao	candidato	o	porte	
de	arma(s)	no	local	de	realização	das	provas,	ainda	que	de	posse	de	documento	oficial	de	licença	para	o	respectivo	porte.	
Ao	término	do	prazo	estabelecido	para	a	prova,	os	três	últimos	candidatos	deverão	permanecer	na	sala	até	que	o	último	
candidato	 termine	sua	prova,	devendo	 todos	assinar	a	Ata	de	Sala,	atestando	a	 idoneidade	da	 fiscalização	das	provas,	
retirando-se	da	sala	de	prova	de	uma	só	vez.

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos  
<www.gestaodeconcursos.com.br> e <www.consurge.saude.mg.gov.br> no dia 25 de abril de 2016.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a)	Candidato(a),

Antes	 de	 começar	 a	 fazer	 a	 prova,	 confira	 se	 este	 caderno	 contém,	 ao	 todo,	 
30 (trinta) questões de múltipla escolha,	 cada	 uma	 constituída	 de	 
4	 (quatro)	 alternativas	 de	 respostas,	 assim	 distribuídas:	 10 (dez) questões  
de Saúde Pública e	 20	 (vinte)	 questões	 de	Conhecimentos Específicos, todas 
perfeitamente	legíveis.

Havendo	algum	problema,	informe	imediatamente	ao	aplicador	de	provas	para	que	ele	
tome	as	providências	necessárias.

Caso	 não	 observe	 essa	 recomendação,	 não	 lhe	 caberá	 qualquer	 reclamação	 ou	
recursos posteriores.
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SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 1

A	 criação	 e	 a	 manutenção	 dos	 conselhos	 de	 saúde	
atende	à	qual	diretriz	do	Sistema	Único	de	Saúde?

A)	 Orçamento	participativo.

B) Participação	da	comunidade.

C)	 Descentralização,	 com	 direção	 única	 em	 cada	
esfera	de	governo.

D)	 Atendimento	 integral,	 com	 prioridade	 para	
as	 atividades	 preventivas,	 sem	 prejuízo	 dos	
serviços	assistenciais.

QUESTÃO 2

A	Política	de	Humanização	prevê	a	criação	de	eixos	que	
orientem os atendimentos hospitalares. 

Sobre	o	eixo	vermelho,	assinale	a	alternativa	CORRETA.

A)	 É o	eixo	que	está	relacionado	à	clínica	do	paciente	
grave,	com	risco	de	morte,	sendo	composto	por	
um	agrupamento	de	três	áreas	principais:	a	área	
vermelha,	a	área	amarela	e	a	área	verde.

B) É	 o	 eixo	 dos	 pacientes	 aparentemente	 não 
graves.	O	 arranjo	 do	 espaço	 deve	 favorecer	 o	
acolhimento	do	cidadão	e	a	classificação	do	grau	
de	risco.	Esse	eixo	é	composto	por	ao	menos	três	
planos	 de	 atendimento,	 sendo	 importante	 que	
tenha	fluxos	claros,	informação	e	sinalização.

C)	 É	 o	 eixo	 de	 procedimentos	 médicos	 e	 de	
enfermagem	 (curativo,	 sutura,	 medicação,	
nebulização).	 É	 importante	 que	 as	 áreas	 de	
procedimentos	 estejam	 localizadas	 próximas	
aos	 consultórios,	 ao	 serviço	 de	 imagem	 e	 que	
favoreçam	o	trabalho	em	equipe.

D)	 É	o	eixo	de	atendimento	médico,	lugar	onde	os	
consultórios	 devem	 ser	 planejados	 de	modo	 a	
possibilitar	 a	 presença	 do	 acompanhante	 e	 a	
individualidade	do	paciente.

QUESTÃO 3

Assinale	a	alternativa	que	apresenta	o	problema-alvo	da	
Política	Nacional	de	Humanização	da	Atenção.

A)	 Equidade	no	acesso	dos	usuários	aos	serviços	
de	saúde.	

B) Georreferenciamento	dos	serviços	de	assistência	
à	saúde.

C)	 Acesso	dos	usuários	aos	serviços	privados	com	
qualidade.

D)	 Corresponsabilização	 entre	 trabalhadores,	
gestores	e	usuários	nos	processos	de	gerir	e	de	
cuidar.

QUESTÃO 4

A	respeito	do	Plano	Diretor	de	Regionalização	(PDR)	da	
saúde,	analise	as	afirmativas	a	seguir.

I.	 Instrumento	de	planejamento	e	gestão	que	na	área	
da	 saúde	objetiva	direcionar	 a	descentralização	
com	vistas	à	promoção	de	maior	e	mais	adequada	
acessibilidade	 dos	 usuários,	 considerados	 os	
princípios	da	integralidade,	equidade	e	economia	
de escala.

II.	 Seu	 propósito	 é	 constituir	 um	 dos	 pilares	 para	
estruturação	 e	 descentralização	 dos	 sistemas	
de	 cogestão	 e	 organização	 dos	 serviços	 de	
saúde	 em	 redes,	 tendo	 em	 vista	 possibilitar	 o	
direcionamento	equitativo	da	implementação	das	
políticas	públicas.	

III. É	um	instrumento	de	planejamento	em	saúde	ao	
estabelecer uma base territorial e populacional 
para	 cálculo	 das	 necessidades,	 da	 priorização	
para	alocação	dos	recursos,	da	descentralização	
programática	e	gerencial.

Estão	CORRETAS	as	afirmativas:

A)	 I	e	II,	apenas.

B) I	e	III,	apenas.

C)	 II	e	III,	apenas.

D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 5

Analise	o	Artigo	3º	da	Lei	Nº	8.080	de	19	de	setembro	
de	1990.

“Os níveis de saúde expressam a organização social e 
econômica do País,	tendo	a	saúde	como	determinantes	
e	condicionantes,	entre	outros,	a	alimentação,	a	moradia,	
o	 saneamento	 básico,	 o	 meio	 ambiente,	 o	 trabalho,	 
a	 renda,	 a	 educação,	 a	 atividade	 física,	 o	 transporte,	 
o	lazer	e	o	acesso	aos	bens	e	serviços	essenciais.”

Considerando	a	expressão	grifada	no	artigo,	assinale	a	
alternativa	que	melhor	a	exemplifica.	

A)	 Pessoas	doentes	não	conseguem	trabalhar.

B) As	doenças	elevam	o	custo	social	e	econômico	
do	país.

C)	 Níveis	 ruins	 de	 saúde	 refletem	 a	 baixa	
organização	social	e	a	má	distribuição	de	renda.

D)	 Bons	indicadores	de	saúde	podem	ser	utilizados	
para	traçar	o	perfil	sociodemográfico	e	econômico	
de	um	país.
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QUESTÃO 6

São	 atribuições	 técnicas	 da	 Regulação	 Médica	 das	
Urgências	e	Emergências,	EXCETO:

A)	 Estabelecer	 prioridades	 para	 atendimento,	
considerando	a	gravidade	e	a	característica	do	
prestador	do	serviço,	se	público	ou	privado.

B) Julgar	e	decidir	 sobre	a	gravidade	de	um	caso	
que	 lhe	 está	 sendo	 comunicado	 por	 rádio	
ou	 telefone,	 estabelecendo	 uma	 gravidade	
presumida.

C)	 Definir	 e	 acionar	 o	 serviço	 de	 destino	 do	
paciente,	 informando-o	sobre	as	condições	e	a	
previsão	de	 chegada	dele,	 sugerindo	os	meios	
necessários	ao	seu	acolhimento.

D)	 Monitorar	 e	 orientar	 o	 atendimento	 feito	 por	
outro	 profissional	 de	 saúde	 habilitado	 (médico	
intervencionista,	 enfermeiro,	 técnico	 ou	 auxiliar	
de	 enfermagem),	 por	 profissional	 da	 área	 de	
segurança	 ou	 bombeiro	 militar	 (no	 limite	 das	
competências	 desses	 profissionais)	 ou	 ainda	
por	 leigo	que	 se	encontre	no	 local	 da	 situação	
de	urgência.

QUESTÃO 7

São	ações	desenvolvidas	no	âmbito	da	Política	Nacional	
de	Promoção	da	saúde,	EXCETO:

A)	 Investir	na	promoção	de	ambientes	de	trabalho	
livres	de	tabaco.

B) Disseminar	 a	 cultura	 da	 alimentação	 saudável	
em	consonância	com	os	atributos	e	os	princípios	
do	Guia	Alimentar	da	População	Brasileira.

C)	 Estimular	 a	 formação	 de	 redes	 horizontais	 de	
troca	de	experiências	entre	municípios,	no	que	
tange	às	práticas	prescricionais	e	a	adoção	de	
listas padronizadas de medicamentos.

D)	 Ofertar	 práticas	 corporais	 /	 atividades	 físicas,	
como	 caminhadas,	 prescrição	 de	 exercícios,	
práticas	 lúdicas,	 esportivas	 e	 de	 lazer,	 na	
rede	 básica	 de	 saúde,	 voltadas	 tanto	 para	 a	
comunidade	como	um	todo	quanto	para	grupos	
vulneráveis.

QUESTÃO 8

A	 operacionalização	 dos	 sistemas	 de	 informação	
referentes	 à	 atenção	 básica	 e	 à	 alimentação	 regular	
dos bancos de dados nacionais dos sistemas de 
informação,	 como	 o	 Sistema	 de	 Informação	 sobre	
Agravos	de	Notificação	(Sinan),	Sistema	de	Informação	
do	Programa	Nacional	de	Imunizações	(SI-PNI),	Sistema	
de	Informação	sobre	Nascidos	Vivos	(Sinasc),	Sistema	
de	Informações	Ambulatoriais	(SIA)	e	Cadastro	Nacional	
de	Estabelecimentos	e	Profissionais	de	Saúde	(CNES), 
são	de	responsabilidade:

A)	 da	União.

B) dos estados.

C)	 de cada hospital.

D)	 dos	municípios	e	do	Distrito	Federal.

QUESTÃO 9

O	Pacto	pela	Saúde,	definido	pela	Portaria	Nº	399/2006,	
é	constituído	por	três	componentes.	

Nesse	contexto,	numere	a	COLUNA	II	de	acordo	com	a	
COLUNA	I,	relacionando	o	pacto	a	suas	características.	

COLUNA I 
1.	 Pacto	pela	Vida	

2.	 Pacto	em	defesa	do	SUS

3.	 Pacto	de	gestão	do	SUS

COLUNA II

(			)	Envolve	 ações	 concretas	 e	 articuladas	 pelas	
três	instâncias	federativas	no	sentido	de	reforçar	
o	 SUS	 como	 política	 de	 Estado	 mais	 do	 que	
como	 política	 de	 governos	 e	 de	 defender,	
vigorosamente,	 os	 princípios	 basilares	 dessa	
política	pública,	inscritos	na	Constituição	Federal.

(   ) Estabelece as responsabilidades claras de 
cada	 ente	 federado	 de	 forma	 a	 diminuir	 as	
competências	concorrentes	e	a	tornar	mais	claro	
quem	deve	fazer	o	quê,	contribuindo,	assim,	para	
o	fortalecimento	do	SUS.	

(			)	Está	 constituído	 por	 um	 conjunto	 de	
compromissos	 sanitários,	 expressos	 em	
objetivos	de	processos	e	resultados	e	derivados	
da	análise	da	situação	de	saúde	do	país	e	das	
prioridades	 definidas	 pelos	 governos	 federal,	
estaduais e municipais. 

Assinale	a	sequência	CORRETA.

A)	 1 2 3

B) 1 3 2

C)	 2 1 3

D)	 2 3 1

QUESTÃO 10

Em	relação	ao	Plano	Diretor	de	Regionalização	de	Minas	
Gerais,	assinale	a	alternativa	INCORRETA.

A)	 Os	 48	 municípios	 pertencentes	 ao	 Consórcio	
Intermunicipal	 de	 Saúde	 da	Rede	 de	Urgência	
e	 Emergência	 do	 Leste	 de	 Minas	 (Consurge)	
devem	 se	 responsabilizar,	 cada	 um,	 pelo	
atendimento	 de	 média	 e	 alta	 complexidade,	
dotando	 seu	 município	 de	 hospitais	 para	
atendimento	exclusivo	aos	seus	habitantes.	

B) O	Hospital	Samaritano	de	Governador	Valadares	
é	 classificado	 como	 Nível	 I	 e	 compõe	 os		
Hospitais	Rede	Resposta	do	Leste	de	Minas.

C)	 Todo	município	pertencente	ao	Consurge	deve	se	
responsabilizar pelo acolhimento dos pacientes 
com	 quadros	 agudos	 de	 menor	 complexidade,	
principalmente	aqueles	já	vinculados	ao	serviço.

D)	 A	 Resolubilidade	 na	 Assistência	 Hospitalar	 do	
PDR	de	Minas	Gerais	refere-se ao atendimento 
dos	residentes	realizado	no	estado	e	à	demanda	
atendida	apenas	pelo	SUS/MG	e	diz	respeito	ao	
atendimento	da	demanda	e	não	ao	atendimento	
da	necessidade	da	atenção	hospitalar.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MÉDICO INTERVENCIONISTA

QUESTÃO 11

Analise	o	caso	a	seguir.

Paciente,	 sexo	masculino,	motorista,	 vítima	 de	 colisão	
frontal,	 está	 taquipneico	 e	 confuso.	 Os	 socorristas	
informam	que	ele	não	usava	cinto	e	estava	preso	entre	
o	 volante	 e	 o	 assento.	 Relatam	 ainda	 que	 ele	 estava	
consciente	há	cinco	minutos.	

Nesse	contexto,	assinale	a	alternativa	que	apresenta	a	
conduta imediata a ser adotada. 

A)	 Intubação	orotraqueal	com	sequência	rápida.

B) Condução	 imediata	 a	 centro	 de	 trauma	
referenciado,	localizado	a	20	km	do	local.

C)	 Ventilação	com	pressão	positiva	usando	conjunto	
bolsa-válvula-máscara.

D)	 Ausculta	pulmonar	e	toracocentese	por	punção.

QUESTÃO 12

Qual	é	a	dose	de	succinilcolina	indicada	para	relaxamento	
na	intubação	orotraqueal	no	adulto?

A)	 0,5	mg/kg.

B) 1	mg/kg.

C)	 1,5	mg/kg.

D)	 0,25	mg/kg.

QUESTÃO 13

Sobre	o	Código	de	Ética	Médica,	é	CORRETO	afirmar	
que:

A)	 o	médico	está	autorizado	a	prescrever	tratamento	
ou	 outros	 procedimentos	 sem	exame	direto	 do	
paciente,	em	qualquer	situação,	desde	que	já	o	
conheça.	

B) é	 direito	 do	 médico	 recusar-se	 a	 exercer	 sua	
profissão	em	instituição	pública	ou	privada	onde	
as	condições	de	 trabalho	não	sejam	dignas	ou	
que	 possam	 prejudicar	 a	 sua	 própria	 saúde	
ou	 a	 do	 paciente,	 bem	 como	 a	 dos	 demais	
profissionais.	Nesse	caso,	o	médico	comunicará	
imediatamente	sua	decisão	à	Comissão	de	Ética	
e	ao	Conselho	Regional	de	Medicina.

C)	 é	 permitido	 encaminhar	 o	 paciente	 que	 foi	
enviado	 a	 um	 médico	 para	 procedimento	
especializado	de	volta	ao	médico	assistente	e,	na	
ocasião,	fornecer	ao	paciente,	por	comunicação	
verbal,	as	devidas	informações	sobre	o	ocorrido	
no	período	em	que	o	médico	 responsável	 pelo	
procedimento especializado se responsabilizou. 

D)	 é	 permitido	 ao	 médico	 deixar	 de	 informar	 ao	
paciente	o	diagnóstico,	o	prognóstico,	os	riscos	
e	os	objetivos	do	tratamento,	visando	a	explorar	
o	efeito	placebo.	

QUESTÃO 14

Considere	que	uma	vítima	de	trauma	apresenta	abertura	
ocular	 à	 dor,	 gemidos	 como	 resposta	 verbal	 e	 localiza	
bilateralmente. 

Considerando	esse	contexto,	assinale	a	alternativa	que	
apresenta	o	escore	na	escala	de	Glasgow	dessa	vítima.

A)	 7

B) 6

C)	 9

D)	 8

QUESTÃO 15

Considere	 a	 situação	 em	 que	 um	 médico	 está	
transportando	 um	 paciente	 de	 62	 anos	 de	 idade	 com	
sintomas	 sugestivos	 de	 síndrome	 coronariana	 aguda	
(SCA).	 Subitamente	 ele	 apresenta	 este	 traçado	 no	
monitor:

Nesse	contexto,	a	conduta imediata	a	ser	adotada	é:

A)	 checar	responsividade.

B) iniciar	RCP.

C)	 realizar	a	desfibrilação.	

D)	 injetar	adrenalina	1	mg	EV.

QUESTÃO 16

Sobre	os	métodos	alternativos	à	intubação	orotraqueal,	
assinale	a	alternativa	INCORRETA.

A)	 A	 máscara	 laríngea	 não	 pode	 ser	 utilizada	
em	 pacientes	 que	 precisam	 de	 ventilação	 por	
pressão.

B) A	máscara	 laríngea	é	mais	fácil	de	ser	 inserida	
do que o tubo endotraqueal e o combitubo.

C)	 O	combitubo	não	pode	ser	utilizado	em	crianças.

D)	 O	combitubo	possui	um	lume	dividido	em	dois.

QUESTÃO 17

Sobre	 a	 técnica	 de	 intubação	 em	 sequência	 rápida,	 é	
CORRETO	afirmar	que:

A)	 o	 paciente	 deve	 ser	 ventilado	 com	 pressão	
positiva	por	um	minuto,	para	otimizar	a	saturação.

B) a	 pressão	 cricoide	 deve	 ser	 aplicada	 caso	 o	
paciente	apresente	vômito.

C)	 o	 paciente	 deve	 receber	 oxigênio	 a	 100%,	 por	
máscara	 com	 reservatório,	 até	 o	 momento	 da	
introdução	do	tubo.

D)	 não	 devem	 ser	 usados	 relaxantes	 musculares	
para	minimizar	a	possibilidade	de	aspiração.
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QUESTÃO 18

Assinale	a	alternativa	que	apresenta	o(s)	sinal(is)	mais 
precoce(s) de choque.

A)	 Taquicardia	e	vasoconstrição	cutânea

B) Hipotensão

C)	 Confusão	mental

D)	 Oligúria

QUESTÃO 19

Assinale	a	alternativa	que	apresenta	uma	indicação	de	
intubação	endotraqueal.

A)	 Dificuldade	em	ventilar	um	paciente	com	apneia	
utilizando-se	 um	 dispositivo	 bolsa-válvula-
máscara.

B) Frequência	 respiratória	 de	 menos	 de	 
20	 respirações	 por	 minuto	 em	 paciente	 com	
intensa	dor	torácica.

C)	 Presença	de	ESVs	(extrassístoles	ventriculares).

D)	 Fornecimento	 de	 proteção	 de	 vias	 aéreas	 em	
paciente	nauseoso,	mas	consciente.

QUESTÃO 20

Em	 relação	 à	 transferência	 de	 pacientes	 para	 outros	
serviços	de	saúde,	assinale	a	alternativa	INCORRETA. 

A)	 	A	 responsabilidade	 para	 o	 transporte	 do	
paciente,	 quando	 realizado	 por	 ambulância	 
tipo	 D,	 é	 do	 médico	 da	 ambulância	 até	 sua	
chegada	ao	local	de	destino.

B) 	Pacientes	 graves	 ou	 de	 risco	 devem	 ser	
removidos	acompanhados	de	equipe	composta	
por	tripulação	mínima	de	um	médico	e	motorista	
em	ambulância	de	suporte	avançado.	

C)	 	Para	o	transporte	do	paciente,	faz-se	necessária	
a	 obtenção	 de	 consentimento	 por	 escrito,	
assinada	pelo	paciente	ou	seu	responsável	legal.	

D)	 	O	 hospital	 previamente	 estabelecido	 como	
referência	 não	 poderá	 negar	 atendimento	 aos	
casos que se enquadrem em sua capacidade de 
resolução.

QUESTÃO 21

Analise	o	caso	clínico	a	seguir.

Paciente,	 sexo	 feminino,	 5	 anos	 de	 idade,	 vítima	 de	
trauma	automobilístico,	está	torporosa,	apresenta	pulso	
fino	 e	 taquicárdico	 e	 vasoconstrição	 cutânea.	 Foram	
realizadas	 várias	 tentativas	 para	 conseguir	 um	acesso	
venoso	periférico,	sem	sucesso.	

Nesse	 caso,	 assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 a	
forma	 mais rápida e eficaz	 de	 conseguir	 uma	 linha	
intravenosa	para	ressuscitação	volêmica.

A)	 Dissecção	venosa.

B) Punção	de	jugular	interna.

C)	 Punção	intraóssea.

D)	 Punção	subclávia.

QUESTÃO 22

Assinale	a	alternativa	que	apresenta	o	tubo	endotraqueal	
indicado	para	uma	criança	de	2	anos	e	11	quilos.

A)	 3,0	–	3,5	sem	balonete

B) 3,0	–	3,5	com	balonete

C)	 4,0	–	4,5	sem	balonete

D)	 3,5	–	4,0	com	balonete

QUESTÃO 23

Sobre	o	capnógrafo,	assinale	a	alternativa	INCORRETA.

A)	 Monitoriza	a	fração	expirada	de	CO2.

B) É	o	único	monitor	que	 indica	a	efetividade	das	
manobras	de	ressuscitação.

C)	 Só	 pode	 ser	 utilizado	 em	 pacientes	 intubados,	
em	ventilação	mecânica.

D)	 Sua	leitura	correlaciona	com	a	PCO2 arterial.

QUESTÃO 24

Considere	o	caso	clínico	a	seguir.

Paciente,	 sexo	masculino,	 50	 anos	 de	 idade,	 reclama	
de	dor	retroesternal	muito	 forte,	sua	muito	e	apresenta	
falta	 de	 ar.	 Seus	 sinais	 vitais	 são	 os	 seguintes:	 
temperatura = 37 oC;	FC	=	100	bpm;	PA	=	170/110	mmHg;	
resp.	=	32;	saturação	de	oxigênio	=	90%.	

Nesse	contexto,	assinale	a	alternativa	que	apresenta	o	
melhor tratamento imediato para esse paciente.

A)	 	Oxigênio,	morfina,	aspirina	e,	se	a	morfina	não	
aliviar	a	dor,	nitroglicerina	SL.

B) 	Oxigênio,	 nitroglicerina	 SL	 e	 morfina,	 sem	
utilização	da	aspirina,	a	menos	que	o	segmento	
ST	esteja	mais	elevado	que	3	mm.

C)	 	Oxigênio,	 nitroglicerina	 SL,	 se	 a	 nitroglicerina	
não	aliviar	a	dor,	morfina,	e	aspirina.

D)	 	Oxigênio,	nitroglicerina	SL,	sem	morfina	devido	à	
alta	PA,	sem	aspirina	até	a	admissão	no	hospital.

QUESTÃO 25

Qual	 dos	 seguintes	 pacientes	 tem	 indicação	 de	
intubação	no	local	do	acidente?

A)	 Sexo	masculino,	45	anos	de	idade,	obeso,	com	
queimaduras	de	segundo	grau	em	tórax	anterior	
e	abdome,	produzidas	por	água	fervente.

B) Criança,	7	anos	de	 idade,	com	queimadura	por	
fogo	em	face	e	região	cervical.

C)	 Sexo	masculino,	60	anos	de	idade,	queimadura	
elétrica	em	mãos	e	membro	inferior	esquerdo.

D)	 Sexo	feminino,	35	anos	de	idade,	grávida	de	32	
semanas,	 queimadura	 de	 abdome	e	 coxas	 por	
óleo	quente.
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QUESTÃO 26

No	 que	 se	 refere	 à	 cânula	 orofaríngea,	 assinale	 a	
alternativa	CORRETA.  

A)	 Elimina	 a	 necessidade	 de	 posicionar	 a	 cabeça	
do paciente inconsciente.

B) Elimina	 a	 possibilidade	 de	 obstrução	 das	 vias	
aéreas superiores.

C)	 Não	tem	valor	desde	que	o	TOT	esteja	inserido.

D)	 Pode	 estimular	 vômitos	 e	 laringoespasmo,	 se	
inserido em paciente semiconsciente.

QUESTÃO 27

O	Ministério	da	Saúde	e	o	Conselho	Federal	de	Medicina	
classificaram	os	diferentes	tipos	de	ambulâncias.	

A	 respeito	 desses	 veículos,	 assinale	 a	 alternativa	
INCORRETA.

A)	 	Ambulância	 do	 tipo	 A,	 veículo	 de	 suporte	
avançado,	 deve	 ser	 utilizada	 para	 atendimento	
e transporte de pacientes de alto risco em 
emergências	 pré-hospitalares	 que	 precisem	
receber	cuidados	médicos	intensivos.	

B) 	A	ambulância	do	 tipo	E	deve	 ser	 equipada,	 no	
mínimo,	 com:	 sinalizador	 óptico	 e	 acústico;	
radiocomunicadores	 para	 comunicação	
permanente	 com	 a	 central	 de	 regulação;	
maca	com	 rodas;	suporte	para	soro	e	oxigênio	
medicinal. 

C)	 	A	 ambulância	 de	 suporte	 avançado	 para	
transporte	 de	 pacientes	 em	 estado	 crítico	
necessita	 de	 três	 profissionais	 devidamente	
habilitados	 na	 tripulação:	 um	 motorista,	 um	
enfermeiro	e	um	médico.	

D)	 	São	 exemplos	 de	 medicamentos	 que	 devem	
obrigatoriamente	 constar	 em	 ambulâncias	 de	
suporte	 avançado	 (terrestres,	 aquáticos	 ou	
aéreos):	 dinitrato	 de	 isossorbitol,	 furosemida,	
lidocaína	 (sem	 vasoconstritor);	 adrenalina,	
atropina;	glicose	a	50%;	solução	glicosada	a	5%;	
solução	 fisiológica	 a	 0,9%;	 solução	 de	 Ringer	
lactato;	diazepam;	midazolan	e	fentanil.	

QUESTÃO 28

No	que	se	refere	à	abordagem	da	cetoacidose	diabética,	
assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 o	 íon mais 
frequentemente alterado.

A)	 Sódio

B) Cloro

C)	 Magnésio

D)	 Potássio

QUESTÃO 29

Considerando	o	suporte	pós-PCR,	assinale	a	alternativa	
que	 apresenta	 a	 ação	 mais eficaz para melhorar o 
prognóstico	neurológico	do	paciente.

A)	 Controle	glicêmico

B) Intubação	orotraqueal

C)	 Controle	de	temperatura

D)	 Prevenção	de	arritmias

QUESTÃO 30

Na	 abordagem	 de	 paciente	 com	 possível	 intoxicação,	
são	condutas	pertinentes,	EXCETO:

A)	 Anamnese	dirigida,	visando	identificar	o	agente.	

B) Acesso	venoso	calibroso.

C)	 Monitorização	de	sinais	vitais.

D)	 Intubação	orotraqueal.
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AO	TRANSFERIR	ESSAS	MARCAÇÕES	PARA	A	FOLHA	DE	RESPOSTAS,	
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USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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