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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 
Minhas

maturidade
Circunspecção, siso, prudência.

(Mario Prata)

 É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. 
Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai 
amadurecer.
 Quando um homem descobre que não é necessário 
escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou 
um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para 
escovar os dentes com tanta pressa.
 E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-
se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.
 [...]
 Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como 
nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 
culpa a lhe desviar a atenção.
 É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.
 Homem maduro não bebe, vai à praia.
 Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de 
quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.
 Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais 
de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.
 Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles 
imaturos.
 O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o 
quê?
 Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma 
opinião, ele já foi assim.
 [...]
 Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com 
mania de apagar as luzes da casa.
 O homem maduro faz palavras cruzadas!
 Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.
 A maturidade faz com que ele não possa mais fazer 
algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. 
Um homem maduro não pode fazer isso.
 O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com 
as pessoas imaturas.
 Depois de um tempo, percebe que está começando é a 
sentir inveja dos imaturos.
 Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto 
começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais 
depressa ainda.
 O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.
 Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia 
de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso 
fica marcado, de modo descontraído, principalmente 
porque: 
a)  há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos. 
b)  é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros. 
c)  o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais 

depressa. 
d)  os imaturos sentem inveja da vida dos maduros. 
e)  os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro. 

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda 
prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi 
empregada uma figura de estilo que se caracteriza, 
sobretudo:
a)  pela comparação implícita entre objetos concretos.
b)  por uma associação lógica de uma parte que remete ao 

todo.
c)  pela tentativa de suavização de uma ideia considerada 

ilógica.
d)  pelo emprego de palavras que apontam para sentidos 

contrários.
e)  pela atribuição de características humanas a seres 

inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o 
amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser 
classificado morfologicamente como: 
a)  verbo.
b)  adjetivo. 
c)  substantivo. 
d)  advérbio.
e)  pronome. 

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, 
se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período 
em que se encontra um valor semântico de: 
a)  condição. 
b)  concessão. 
c)  consequência. 
d)  conformidade. 
e)  causa. 

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa 
daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a 
função sintática de: 
a)  adjunto adnominal. 
b)  predicativo do sujeito. 
c)  adjunto adverbial. 
d)  objeto direto. 
e)  complemento nominal. 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
6 e 7 seguintes: 

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir 
inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por: 
a)  isolar uma oração subordinada adverbial. 
b)  marcar a presença de um aposto explicativo. 
c)  separar orações coordenadas assindéticas. 
d)  indicar a presença de um vocativo. 
e)  acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor 
inferir a seguinte postura do maduro. 
a)  sempre sentiu inveja dos imaturos.
b)  acha que a vida dos imaturos é pior.  
c)  nunca desejou a vida dos imaturos. 
d)  espera que sua vida madura melhore. 
e)  acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não 
concorda com o termo “maturidade”, mas com as 
ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria 
um exemplo dessa característica a seguinte atitude 
descrita no texto: 
a)  “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 

culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
b)  “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” 

(5º§)
c)  “Nada como a maturidade para perceber que 

os intelectuais de esquerda estão, finalmente, 
acabando.”(8º§)

d)  “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um 
homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)

e)  “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspecção”, também presente no 
subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de: 
a)  precaução. 
b)  animação. 
c)  dedicação. 
d)  organização. 
e)  limitação.
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10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já 
é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe 
desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida 
que retoma a seguinte ideia: 
a)  desviar. 
b)  maduro.
c)  culpa. 
d)  capaz. 
e)  sessão. 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, 
chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) 
gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de 
vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente 
um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram 
pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas 
que gostam somente de basquete é de:
a)  35
b)  45
c)  15
d)  55
e)  25

12) Mara leu 
5
1

 
das páginas de um livro numa semana.  

 Na segunda semana, leu mais 
3
2

 
de páginas. Se ainda  

 faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total 
de páginas do livro é de:
a)  300
b)  360
c)  400
d)  450
e)  480

13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto 
de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou 
o valor de R$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta 
centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem 
desconto, é igual a:
a)  R$ 118,27
b)  R$ 125,00
c)  R$ 120,00
d)  R$ 130,00
e)  R$ 115,00

14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8%  e a proposição Q: 
Se ¾ do salário de João é R$ 720,00, então o salário de 
João é maior que R$ 1000,00. Considerando os valores 
lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
a)  o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é 

verdade
b)  o valor lógico da disjunção entre as duas proposições e 

falso
c)  o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições 

é verdade
d)  o valor lógico do condicional,  P então Q, é falso
e)  o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi 
cancelada” de acordo com a lógica proposicional é 
equivalente à frase:
a)  Se o atleta não venceu a corrida, então  a prova foi 

cancelada
b)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
c)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
d)  Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
e)  Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu 

a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares –EBSERH, determina as regras 
para composição do Conselho de Administração. 
Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
a)  O Conselho de Administração é o órgão de orientação 

superior da EBSERH, sendo composto por 10 membros, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação

b)  O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência 
do Conselho, ainda que interinamente

c)  Dentre os membros que comporão o Conselho de 
Administração, quatro membros serão indicados pelo 
Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o 
Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas 
ausências e impedimentos

d)  Dentre as indicações realizadas um membro será 
indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, 
sendo reitor de universidade federal ou diretor de 
hospital universitário federal

e)  O prazo de gestão dos membros do Conselho de 
Administração será de três anos, contados a partir da 
data de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período

17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 
determina que  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. Em seu art. 6º a legislação especifica quais 
são as instituições congêneres. Analise as alternativas 
abaixo e assinale a que aponta corretamente essa 
especificação.
a)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 

desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

b)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na 
área da saúde e que prestem serviços no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS

c)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área 
da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS

d)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições privadas que incentivem 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

e)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e 
que prestem serviços no âmbito nacional e internacional
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18) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência 
Executiva. Considerando as atribuições que lhe são 
determinadas, assinale a alternativa INCORRETA.
a)  Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-

Presidente Executivo, na preparação, na análise e no 
despacho do expediente

b)  Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo 
na preparação de documentos para apresentação 
em eventos internos e externos à EBSERH, com a 
participação da Coordenadoria de Comunicação Social, 
quando for necessário

c)  Manter em bom funcionamento a gestão interna do 
Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, 
quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu 
funcionamento, independentemente de articulação com 
os demais órgãos da Presidência

d)  Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões 
de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva, quando for necessário 

e)  Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência 
e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva

19) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas 
competências legais determina expressamente a 
sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em 
Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e 
Comissões e Comitês e especifica a composição de 
cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a 
alternativa INCORRETA.
a)  Comitê Gestor de Segurança da Informação e 

Comunicação
b)  Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas 

da Sede
c)  Comitê de Gestão de Riscos e Crises
d)  Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos 

Hospitais Universitários
e)  Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 

Transparência 

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH – 
o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente 
e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho 
serão tomadas, respeitando o quórum expressamente 
determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta 
o quórum correto.
a)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 

maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria absoluta de seus membros

b)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria absoluta de seus membros

c)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria qualificada de seus membros

d)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria simples de seus membros

e)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 
maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria simples de seus membros

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante 
na organização do Sistema Único de Saúde. Um de 
seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu 
entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias. 
Considerando essas doenças, assinale a alternativa 
que contém aquela que não foi citada nessa prioridade 
pactuada:
a) Dengue
b) Tuberculose
c) Hanseníase
d) Malária
e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do 
Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de 

competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em 
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e 
agravos potenciais à saúde existentes no processo de 
trabalho.

II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as 
tecnologias provocam à saúde. 

III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos 
trabalhadores, de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o 
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco 
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas I e II são corretas
c) I, II e III são incorretas
d) Apenas I é correta
e) Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência é um dos princípios do 
SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: 
o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e 
serviços de saúde se inicia:
a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família
b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de 
Saúde

c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência 
ou Emergência apenas

d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos 
os serviços de Atenção psicossocial

e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente 
pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os 
determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, 
segundo seu nível de abrangência, desde uma camada 
mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: 
idade e sexo) até a camada mais distal, em que se 
situam:
a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da 

sociedade 
b) Redes sociais e comunitárias
c) Fatores étnicos e genéticos
d) Condições de vida e trabalho
e) Comportamento e os estilos de vida individuais
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25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional 
de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, 
instituições e movimentos organizados em número 
suficiente para compor o Conselho, a representação 
será:
a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
b) Definida pelo Poder Legislativo
c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, 

promovida de maneira ampla e democrática
d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em 

caráter temporário, no qual constam os prazos para que 
a representação seja substituída para aquela, prevista 
na Resolução 453 de 2012

e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Na Síndrome Coronariana Aguda (SCA), o medicamento 
que tem ação na redução plaquetária pela via do 
difosfato de adenosina, reduzindo a progressão do 
evento trombótico é:
a) Nitrato
b) Varfarina
c) Aspirina
d) Clopidogrel
e) Heparina

27) Um instrumento que pode ser utilizado para 
a estratificação de risco cardiovascular é o escore de:
a) Framingham
b) Braden
c) Romberg
d) Hoffmann
e) Glasgow

28) O infarto agudo do miocárdio e a angina instável 
caracterizam a síndrome coronariana aguda. 
A figura abaixo representa uma das alterações 
eletrocardiográficas encontrada nessa síndrome, 
denominada.

a) Supradesnivelamento do segmento ST
b) Infradesnivelamento do segmento ST
c) Fibrilação ventricular
d) Inversão da Onda T
e) Taquicardia ventricular

29) Um homem, 55 anos, estava caminhando na praça 
do centro da cidade e sentiu uma dor torácica, que 
sugere origem cardíaca. O colega que estava próximo 
correu para socorrê-lo. Como o prestador de primeiros 
socorros observou que o homem estava com sinais 
e sintomas sugestivos de infarto agudo do miocárdio 
e que relatou não ter alergia ou contraindicação a 
medicamento, enquanto aguardava o serviço de 
atendimento médico de urgência:
a) Iniciou a reanimação cardiopulmonar, com compressões 

torácicas
b) Incentivou-o a tomar um comprimido de aspirina para 

adultos
c) Iniciou a reanimação cardiopulmonar, com ventilações 

de resgate
d) Incentivou-o a tomar um comprimido de vitamina C
e) Permaneceu ao lado dele, pois apenas os profissionais 

de saúde podem tomar condutas de primeiros socorros

30) Um paciente, sexo feminino, 68 anos, consciente 
e em ventilação espontânea, realizou um exame 
de coronariografia no Setor de Hemodinâmica. 
Durante a administração de contraste, a mulher 
apresentou reação alérgica e, consequentemente, 
parada cardiorrespiratória (PCR). A equipe realizou 
a reanimação cardiopulmonar (RCP), sendo correto 
afirmar que nesse caso:
a) A frequência de compressão do tórax deve ser de 60 a 

85 por minuto
b) A profundidade de compressão do tórax é de cerca de 

1,5 polegadas (4 cm)
c) A relação compressão ventilação sem via aérea 

avançada é de 15:2 com um ou dois socorristas
d) Entre um ciclo e outro, deve-se interromper as 

compressões por cerca de 30 segundos
e) A relação compressão-ventilação sem via aérea 

avançada é de 30:2 com um ou dois socorristas 

31) Considerando os cuidados de enfermagem no pós-
cateterismo cardíaco por punção percutânea femoral, 
analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
correta.
I. Manter repouso no leito por cinco horas sem movimentar, 

apoiar ou dobrar a perna cateterizada.
II. Verificar o local da punção, pulso do pé, cor e temperatura 

uma vez na primeira hora e depois a cada seis horas.
III. Caso haja sangramento, utilizar curativo com pó 

hemostático como primeira escolha.
IV. Orientar o paciente para retirar o curativo após 12 horas.
a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
e) Apenas a afirmativa IV está correta

32) Em uma unidade de Hemodinâmica, o Enfermeiro 
utilizará o método da curva ABC para classificação dos 
materiais com a finalidade de melhorar a organização e 
o controle gerencial. É correto afirmar que os materiais 
em menor número de itens, entretanto, de maior custo 
ou investimento, possuem maior importância quanto à 
forma de gerenciá-los, sendo denominados:
a) Classe B
b) Classe C
c) Classe O
d) Classe Y
e) Classe A
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33) A Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC) é uma das principais 
IRAS (infecções relacionadas à assistência à saúde) no 
Brasil. A cirurgia endovascular compreende quando o 
paciente é submetido a um procedimento terapêutico 
realizado por acesso percutâneo, via endovascular, 
com inserção de prótese, exceto stents. De acordo 
com a definição de infecções do sítio cirúrgico para 
cirurgias endovasculares, assinale a alternativa que 
apresenta critérios para infecção do sítio de entrada:
a) Inserção percutânea de prótese endovascular até um 

ano após a inserção
b) Diagnóstico exclusivamente pelo cirurgião
c) Ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia e envolve 

apenas pele e subcutâneo do sítio de inserção 
percutânea da prótese endovascular

d) Evidência de infecção exclusivamente por exames de 
imagem (ultra-sonografia, tomografia computadorizada, 
ressonância magnética nuclear, cintilografia ou 
tomografia por emissão de pósitrons (PETscan)

e) Êmbolos sépticos à distância, na ausência de outra 
fonte de infecção

34) Um paciente realizou cirurgia cardíaca e estava 
internado na Unidade de Terapia Intensiva, com 
monitorização cardíaca, ventilação mecânica, acesso 
venoso central, cateter vesical de demora e alimentação 
por sonda nasoenteral. O técnico de enfermagem, que 
estava escalado com paciente, realizou os cuidados de 
enfermagem, conforme a prescrição de enfermagem. 
Entretanto, como o paciente perdeu o acesso venoso 
central, o técnico de enfermagem não administrou 
a medicação e checou como se tivesse realizado o 
procedimento. O paciente apresentou complicações 
pela falta da medicação não administrada, sendo 
constatado o fato pelo médico. Considerando os 
conceitos éticos, o técnico de enfermagem cometeu:
a) Imperícia
b) Negligência
c) Imprudência
d) Homicídio
e) Indulto

35) O Enfermeiro da Unidade de Terapia Intensiva em 
Cardiologia necessita realizar a escala da equipe de 
enfermagem. De acordo com a Lei no 7.498, de 25 de 
junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do 
exercício profissional de enfermagem, é correto afirmar 
que o técnico de enfermagem:
a) Participa da orientação e supervisão do trabalho de 

enfermagem em nível auxiliar
b) Realiza planejamento, coordenação e avaliação dos 

serviços da assistência de enfermagem, sob supervisão 
do enfermeiro

c) Executa todas as ações assistenciais de enfermagem, 
sob supervisão do enfermeiro ou médico

d) Realiza cuidados de enfermagem de maior complexidade 
técnica, exigindo conhecimentos científicos e tomada 
de decisões imediatas

e) Realiza cuidados diretos de enfermagem a pacientes 
graves com risco de morte

36) A organização da Rede de Atenção às Urgências e 
Emergências (RAUE) tem a finalidade de articular 
e integrar todos os equipamentos de saúde, com o 
objetivo de ampliar e qualificar o acesso humanizado 
e integral aos usuários em situação de urgência/
emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e 
oportuna. Considerando a RAUE, analise as afirmativas 
abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale 
a alternativa que apresenta a sequência correta de cima 
para baixo.

 São componentes e interfaces da Rede de Atenção às 
Urgências e Emergências:
(  ) Promoção e prevenção.
(  ) Atenção primária: Unidades Básicas de Saúde.
(  ) SAMU 192.
(  ) Enfermarias de retaguarda e unidades de cuidados 

intensivos.
a) F,F,V,F
b) F,F,V,V
c) V,F,F,F
d) V,V,V,V
e) F,F,F,F

37) Considerando a anatomia cardíaca e coronariana, 
analise as afirmativas abaixo e a seguir assinale a 
alternativa correta.
I. O coração adulto é, aproximadamente, do tamanho de 

um punho fechado, semelhante a um cone. Apresenta 
as dimensões: altura entre 13 e 15 centímetros (cm), 
largura, em torno de 9 cm e espessura de 6 cm.

II. O coração possui três camadas: pericárdio, miocárdio e 
endocárdio. O miocárdio é a camada mais espessa do 
coração, sendo responsável pela função de bombear o 
sangue.

III. Os átrios são separados pelo septo interatrial. Na parte 
posterior do átrio direito encontram-se os ósteos das 
veias pulmonares e no átrio esquerdo, os ósteos da veia 
cava.

IV. Os vasos das coronárias constituem um conjunto de 
artérias e veias responsáveis pela irrigação e oxigenação 
do coração. O ósteo das coronárias situa-se na base da 
veia cava e ao lado da aorta.   

a) As afirmativas II, III e IV estão corretas
b) As afirmativas I e II estão corretas
c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
d) As afirmativas III e IV estão corretas
e) Apenas a afirmativa II está correta

38) A História sobre o cateterismo cardíaco começou com 
Hales em 1711, colocando tubos nos dois ventrículos, 
e no século XIX com Claude Bernard, que desenvolveu 
e colocou longos cateteres de chumbo (termômetros) 
para medir diretamente a temperatura no interior 
dos ventrículos, por meio da veia jugular e da artéria 
carótida. Dessa forma, a expressão cateterismo 
cardíaco, descrita por Claude Bernard, teve origem da 
investigação realizada com:
a) Seres Humanos
b) Ratos
c) Coelhos
d) Cavalos
e) Peixes
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39) O manuseio do local da punção e a retirada do 
introdutor arterial após as intervenções coronárias 
percutâneas têm um aspecto importante, uma vez que 
estão relacionados às complicações hemorrágicas 
e vasculares. Considerando a retirada do introdutor 
arterial, analise as afirmativas e a seguir assinale a 
alternativa correta.
I. Os introdutores devem ser retirados exclusivamente 

pelos médicos cardiologistas ou residentes em 
Cardiologia por motivo das complicações envolvidas.

II. Os introdutores podem ser retirados pelos enfermeiros, 
que possuem competência e habilitação para realização 
do procedimento. 

III. Localizar artéria, retirar o introdutor com uma pinça e 
realizar um curativo fechado simples.

IV. Retirar o introdutor e realizar compressão do local por 
10 minutos. Se ainda houver sangramento, comprimir 
por mais 10 minutos.

a) As afirmativas I e III estão corretas
b) As afirmativas II e IV estão corretas
c) As afirmativas I e IV estão corretas
d) Apenas a afirmativa I está correta
e) Apenas a afirmativa II está correta

40) A angioplastia percutânea e a cinecoronariografia são 
procedimentos invasivos,  onde ocorre a introdução 
de um cateter por meio de um introdutor em diferentes 
acessos. Em geral, a principal via de escolha, 
propiciando maior rapidez e repetibilidade e fácil 
localização pelo maior calibre do vaso é a artéria:
a) Cefálica
b) Safena
c) Femoral
d) Axilar
e) Jugular

41) Considerando os meios de contrastes utilizados em 
procedimentos de imagem para visualização do sistema 
cardiovascular, assinale a alternativa incorreta. 
a) Utiliza-se o contraste iodado, e não o meio de contraste 

a base de bário, em procedimentos para visualização do 
sistema cardiovascular

b) A injeção do contraste ocorre durante a realização dos 
procedimentos

c) Somente poderá ser injetado o contraste com a presença 
da equipe médica

d) O risco de reação alérgica aos contrastes iodados é 
pequeno em relação a quantidade de procedimentos 
realizados

e) O contraste iônico é o único utilizado em procedimentos 
de imagem para visualização do sistema cardiovascular, 
pois apresenta menor risco de reação alérgica do que o 
não iônico 

42) A síndrome coronariana aguda (SCA), refere-se ao 
conjunto de manifestações isquêmicas da musculatura 
miocárdica. Para o diagnóstico de enfermagem quanto 
a(ao) _____________, os fatores de risco envolvidos 
são disfunção ventricular direita ou esquerda, presença 
de bradi ou taquicardias, comunicação interventricular 
pós-IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) e insuficiência 
mitral pós-IAM. Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna.
a) Risco para débito cardíaco diminuído
b) Ansiedade
c) Risco para proteção alterada: sangramentos
d) Risco para volume de líquidos diminuído – pulmonar
e) Risco para infecção

43) Considerando a Angioplastia Coronariana Transluminal 
Percutânea, leia as afirmativas e a seguir assinale a 
alternativa correta.
I. É realizada exclusivamente para diagnóstico do Infarto 

Agudo do Miocárdio.
II. Dissecção, perfuração e fechamento abrupto da artéria 

coronária são algumas complicações que podem 
ocorrer durante o procedimento.

III. Utiliza um cateter com balão na extremidade para 
realizar abertura de vasos sanguíneos ocluídos e 
consequentemente resolver a isquemia.

IV. É um procedimento que envolve a remoção do ateroma 
ou placa de artéria coronária por meio de corte, 
raspagem ou trituração.

a) As afirmativas I, II e III estão corretas
b) As afirmativas II e IV estão corretas
c) As afirmativas II e III estão corretas
d) Apenas a afirmativa IV está correta
e) As afirmativas I e IV estão corretas

44) Uma das complicações após intervenções coronárias 
percutâneas de pacientes é o (a)__________que 
manifesta-se com dor torácica, alterações isquêmicas 
no eletrocardiograma (ECG) e arritmias, sendo uma 
das possíveis causas o (a)____________. Assinale a 
alternativa que completa correta e respectivamente as 
lacunas.
a) Hematoma retroperitoneal; Extravasamento arterial de 

sangue no espaço retroperitoneal
b) Oclusão arterial; Trombo
c) Formação de pseudoaneurisma; Traumastismo vascular 

durante o procedimento
d) Vasoespasmo da artéria coronária; Agente de contraste
e) Isquemia do miocárdio; Trombose

45) Para montagem da mesa para procedimento cirúrgico, 
é importante ter conhecimento dos instrumentais 
cirúrgicos utilizados. A figura abaixo representa:

a) Afastador de Farabeuf
b) Afastador de Volkmann
c) Afastador de Finocchietto
d) Pinça de Kocher
e) Pinça de Backaus

46) O paciente RDF, sexo masculino, 56 anos, foi 
encaminhado para realização de exame cardíaco no 
Setor de Hemodinâmica. O médico estava realizando 
o exame e solicitou para o técnico de enfermagem 
administrar contraste no paciente. O técnico de 
enfermagem preparou e administrou o medicamento 
por via endovenosa no paciente. Imediatamente, 
após a administração do medicamento, o paciente 
apresentou reação alérgica e, consequentemente, 
parada cardiorrespiratória. O paciente foi reanimado, 
entretanto, acabou evoluindo a óbito. Posteriormente, 
foi constatado que o técnico de enfermagem 
administrou o medicamento errado ao paciente. Nesse 
caso, considerando os conceitos de segurança do 
paciente, ocorreu:
a) Imperícia
b) Incidente sem dano
c) Circunstância Notificável
d) Evento Adverso
e) Near Miss
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47) Para a monitorização cardíaca, existem aparelhos 
com cabos de três e cinco eletrodos, cujos locais 
de posicionamento são representados pelas siglas 
RA (Braço Direito), LA (Braço Esquerdo), RL (Perna 
Direita), LL (Perna Esquerda) e V ou C ou G (Fio terra). 
Para cabos com três eletrodos, é correto afirmar que, 
os locais de posicionamento são representados 
a) Pelas siglas RA, LA e RL; sendo os eletrodos colocados 

o primeiro no quinto espaço intercostal direito; o segundo 
no quinto espaço intercostal esquerdo;  e o terceiro na 
coxa direita

b) Pelas siglas RA, RL e V; sendo os eletrodos colocados 
o primeiro no segundo espaço intercostal direito; o 
segundo no quinto espaço intercostal direito;  e o 
terceiro no apêndice xifoide

c) Pelas siglas RA, LA e LL; sendo os eletrodos colocados 
o primeiro diretamente abaixo da clavícula e próximo 
ao ombro direito; o segundo diretamente abaixo da 
clavícula e próximo ao ombro esquerdo;  e o terceiro na 
parte inferior esquerda do abdome

d) Pelas siglas RA, LA e RL; sendo os eletrodos colocados 
o primeiro diretamente abaixo da clavícula e próximo 
ao ombro direito; o segundo diretamente abaixo da 
clavícula e próximo ao ombro esquerdo;  e o terceiro na 
parte inferior direita do tórax

e) Pelas siglas RL, LL e V; sendo os eletrodos colocados o 
primeiro no último espaço intercostal direito; o segundo 
no último espaço intercostal esquerdo;  e o terceiro no 
foco mitral

48) Considerando o cateterismo cardíaco e seus cuidados, 
analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.
(  ) São exames realizados sob fluoroscopia, isto é, emissão 

contínua de raios X.
(  ) É facultativo o uso de dosímetro, entretanto, é obrigatório 

o uso de equipamentos de barreiras plumbíferas.
(  ) É obrigatório o uso de aventais de chumbo, protetores 

de tireóide e óculos.
(  ) Como são procedimentos que envolvem baixa radiação, 

o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) 
como luvas e aventais descartáveis é suficiente para 
proteção do profissional exposto.

a) V,F,V,F
b) F,F,F,V
c) V,V,F,F
d) F,F,V,F
e) V,F,F,V

49) São sinais clínicos da Síndrome Coronariana Aguda 
(SCA):
a) Náuseas, vômitos, claudicação intermitente e cianose
b) Febre, dispneia, claudicação intermitente e palidez 

cutânea
c) Dor precordial, sudorese, claudicação intermitente e 

queimação epigástrica
d) Dispnéia, sudorese, vômitos e febre
e) Dor precordial, sudorese, dispneia e náuseas

50) A ausculta é o método da semiologia que oferece 
informações importantes sobre os sons cardíacos 
(bulhas cardíacas), do enchimento do ventrículo, do 
fluxo sanguíneo pelas valvas cardíacas e do ritmo. 
Considerando que a ausculta cardíaca deve ser 
realizada em pontos do tórax para capturar o ruído das 
valvas, é correto afirmar que o foco mitral:
a) Está localizado na base do apêndice xifoide
b) Está localizado no cruzamento do quinto espaço 

intercostal esquerdo com a linha hemiclavicular
c) Está localizado no segundo espaço intercostal à direita 

junto ao esterno
d) Está localizado no segundo espaço intercostal à 

esquerda junto ao esterno
e) Está localizado no primeiro espaço intercostal direito 

junto à clavícula
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