
PROCESSO SELETIVO

DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL  
DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG E DO 

HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES

ENFERMAGEM
Código 201

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2.	 Use	 o	 rascunho	 da	 Folha	 de	 Respostas	 reproduzido	 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:

“ A esperança é o sonho do homem acordado.” Aristóteles

ATENÇÃO: 
FOLHA 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 da PROVA OBJETIVA não	deve	ser	dobrada,	amassada	ou	rasurada.

ATENÇÃO:	 Durante	 o	 período	 de	 sigilo	 não	 será	 permitido	 ao	 candidato	 se	 ausentar	 em	 definitivo	 da	 sala	 de	
provas	antes	 de	decorridas	 3	 (três)	 horas	do	 início	 das	provas.	O	 candidato	 não	poderá	 levar	 o	 caderno	de	provas.	 
Por	medida	de	segurança,	os	candidatos	deverão	deixar	as	orelhas	totalmente	descobertas,	à	observação	dos	fiscais	
de	sala,	durante	 todo	o	período	de	 realização	das	provas.	Será	proibido,	durante	a	 realização	das	provas,	 fazer	uso	
ou	 portar,	mesmo	 que	 desligados,	 telefone	 celular,	 relógios,	pagers,	beep,	 agenda	 eletrônica,	 calculadora,	walkman,	
notebook,	palmtop,	 gravador,	 transmissor	 /	 receptor	 de	mensagens	 de	 qualquer	 tipo	 ou	 qualquer	 outro	 equipamento	
eletrônico,	podendo	a	organização	deste	processo	seletivo	vetar	o	 ingresso	do	candidato	com	outros	aparelhos	além	
dos	anteriormente	citados.	Durante	o	período	de	realização	das	provas,	não	será	permitida	qualquer	espécie	de	consulta	
ou	comunicação	entre	os	candidatos	ou	entre	estes	e	pessoas	estranhas,	oralmente	ou	por	escrito,	assim	como	não	
será	permitido	o	uso	de	livros,	códigos,	manuais,	impressos,	anotações	ou	quaisquer	outros	meios.	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.	Findo	o	horário	limite	para	a	realização	das	provas,	o	candidato	deverá	entregar	a	folha	
de	respostas	da	prova,	devidamente	preenchida	e	assinada,	ao	Aplicador	de	Sala.

Os gabaritos e as questões das Provas Objetivas serão divulgados nos endereços eletrônicos  
<www.hrtn.ufmg.br>, <www.hc.ufmg.br> e <www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 20 de novembro de 2017.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS



ATENÇÃO

Antes	 de	 começar	 a	 fazer	 a	 prova,	 confira	 se	 este	 caderno	 contém,	 ao	 todo,	 

50 (cinquenta) questões de múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas de  

respostas	para	cada	questão,	assim	distribuídas:	10	(dez)	questões	de	Saúde Pública 

e	40	(quarenta)	questões	de	Conhecimentos Específicos.

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

Leia	 as	 seguintes	 afirmativas	 em	 relação	 ao	 uso	 de	
medicamentos pelas pessoas idosas.

I.	 A	administração	de	medicamentos	em	qualquer	
faixa	etária	pode	gerar	reações	indesejadas	(não	
intencionais),	 entretanto,	 a	 incidência	 destas	
aumenta proporcionalmente com a idade.

II.	 As	 interações	 medicamentosas	 são	 causas	
especiais	 de	 reações	 adversas,	 em	 que	 os	
efeitos	 farmacológicos	 de	 um	 medicamento	
podem	 ser	 alterados	 por	 outro(s),	 quando	
administrados	concomitantemente.	As	interações	
medicamentosas	 são	 sempre	 danosas	 ao	
organismo,	principalmente	nos	idosos.

III.	 A	co-administração	de	um	agente	farmacológico	
pode	 interferir	 no	 perfil	 farmacocinético	 do	
outro,	alterar	a	absorção,	competir	por	sítios	de	
ligação	 nas	 proteínas	 plasmáticas,	 modificar	 o	
metabolismo	pela	indução	ou	inibição	enzimática	
ou,	ainda,	alterar	a	taxa	de	eliminação.

IV.	 A	interação	medicamentosa	é	um	fator	que	afeta	
o	 resultado	 terapêutico,	 e	 que,	 muitas	 vezes,	
pode	 ser	 prevenida	 com	 reajuste	 de	 dose,	
intervalo	 de	 1-2	 h	 entre	 as	 administrações	 dos	
medicamentos	 e	 monitorização	 cuidadosa	 da	
pessoa idosa. 

Estão	corretas	as	afirmativas:

A)	 I,	II	e	IV,	apenas.

B) I,	III	e	IV,	apenas.

C)	 I	e	IV,	apenas.

D) I,	II,	III	e	IV,	apenas.

QUESTÃO 2

Sobre	 a	 regionalização	 do	 estado	 de	 Minas	 Gerais,	
assinale a alternativa INCORRETA.

A)	 Os	espaços	das	gerências	regionais	de	saúde	são	
construídos	por	subconjuntos	de	microrregiões	de	
saúde,	considerando-se	a	dimensão	territorial	da	
burocracia estatal.

B) O	 espaço	 territorial	 mineiro	 dos	 853	 municípios	
foi	 recortado	 em	 76	 microrregiões	 e	 em	 
13	 macrorregiões	 de	 saúde.	 Dessa	 forma,	
a	 proposta	 de	 regionalização	 da	 saúde	 
encontra-se	 com	 os	 princípios	 de	 economia	 de	
escala,	qualidade	e	acesso.

C)	 O	 plano	 diretor	 de	 regionalização	 (PDR)	 cria	 a	
base	 territorial	 para	 uma	 distribuição	 ótima	 dos	
equipamentos	 de	 saúde.	 A	 atenção	 primária	 à	
saúde	deve	estar	presente	em	todos	os	municípios	
e	próxima	às	residências	das	famílias.

D) As	 unidades	 de	 saúde	 de	 maior	 densidade	
tecnológica,	 bem	 como	 sistemas	 de	 apoio,	
devem ser relativamente concentradas: as 
unidades	 secundárias	 (média	 complexidade)	
nas	microrregiões	 e	 as	 unidades	 terciárias	 (alta	
complexidade)	nas	macrorregiões.

QUESTÃO 3

No	 que	 tange	 aos	 dados	 e	 informações	 que	 alimentam	
o	 sistema	 de	 vigilância	 epidemiológica,	 correlacione	 a	
COLUNA	I	com	a	COLUNA	II.	

COLUNA I

1. Dados de morbidade
2. Dados de mortalidade
3.	 Dados	 demográficos,	 ambientais	 e	

socioeconômicos

COLUNA II

(			)	 Permitem	 quantificar	 grupos	 populacionais,	
com	vistas	à	definição	de	denominadores	para	
o	 cálculo	 de	 taxas.	 A	 disponibilidade	 desses	
indicadores	 é	 primordial	 para	 a	 caracterização	
da	 dinâmica	 populacional	 e	 das	 condições	
gerais	de	vida,	as	quais	se	vinculam	os	fatores	
condicionantes	 da	 doença	 ou	 agravo	 sob	
vigilância.	

(   ) Permitem	 a	 detecção	 imediata	 ou	 precoce	 de	
problemas	 sanitários.	 Tratam-se,	 em	 geral,	
de	 dados	 oriundos	 da	 notificação	 de	 casos	 e	
surtos,	da	produção	de	serviços	ambulatoriais	e	
hospitalares,	das	investigações	epidemiológicas,	
da	busca	ativa	de	casos,	dos	estudos	amostrais	
e	dos	inquéritos,	entre	outras	fontes.

(   ) São	 de	 fundamental	 importância	 como	
indicadores	 da	 gravidade	 do	 fenômeno	
vigiado.	 A	 base	 que	 fornece	 esses	 dados	
apresenta	 variáveis	 graus	 de	 cobertura	 entre	
as	regiões	do	país,	algumas	delas	com	elevada	
subenumeração.	 Há	 proporção	 significativa	
de	 registros	 sem	 causa	 definida,	 o	 que	 impõe	
cautela	na	análise	dos	dados.

Assinale	a	sequência	CORRETA.

A)	 3 2 1

B) 1 2 3

C)	 2 3 1

D) 3 1 2

QUESTÃO 4

O	artigo	198	da	Constituição	Federal	de	1988	prevê	que	
as	ações	e	serviços	públicos	de	saúde	integram	uma	rede	
regionalizada	 e	 hierarquizada	 e	 constituem	 um	 sistema	
único,	organizado	de	acordo	com	algumas	diretrizes.	

Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 uma	 dessas	
diretrizes.

A)	 Centralização,	com	direção	única	em	cada	esfera	
de	governo.

B) Atendimento	 integral,	 com	 prioridade	 para	 os	
serviços	assistenciais,	sem	prejuízo	das	atividades	
preventivas.

C)	 Participação	 da	 comunidade	 na	 gestão	 do	
sistema.

D) Fragmentação	de	 todas	as	ações	desenvolvidas	
no	âmbito	da	saúde	pública.
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QUESTÃO 5

A	 detecção	 precoce	 de	 emergências	 de	 saúde	 pública,	
surtos	e	epidemias	ocorre	quando	o	sistema	de	vigilância	
epidemiológica	 local	 está	 bem	 estruturado,	 com	
acompanhamento	constante	da	situação	geral	de	saúde	e	
da	ocorrência	de	casos	de	cada	doença	e	agravo	sujeito	
à	notificação.	

Sobre	essa	prática,	assinale	a	alternativa	INCORRETA.

A)	 Essa	 prática	 possibilita	 a	 constatação	 de	
qualquer	situação	de	risco	ou	indício	de	elevação	
do	 número	 de	 casos	 de	 uma	 patologia,	 ou	 a	
introdução	de	outras	doenças	não	 incidentes	no	
local	e,	consequentemente,	o	diagnóstico	de	uma	
situação	epidêmica	inicial,	para	a	adoção	imediata	
das medidas de controle. 

B) A	 comunicação	 da	 ocorrência	 de	 determinada	
doença	 ou	 agravo	 à	 saúde	 deve	 ser	 feita	 às	
autoridades	 sanitárias	 pela	 população	 para	 que	
se	possa	estabelecer	ações	punitivas,	atribuição	
exclusiva	da	vigilância	sanitária. Historicamente,	a	
notificação	compulsória	tem	sido	a	principal	fonte	
da	vigilância	epidemiológica,	a	partir	da	qual,	na	
maioria	 das	 vezes,	 se	 desencadeia	 o	 processo	
informação–decisão–ação.

C)	 Esses	 fatos	 devem	 ser	 notificados	 aos	 níveis	
superiores	do	sistema	para	que	sejam	alertadas	
as	áreas	vizinhas	e	/	ou	para	solicitar	colaboração,	
quando	necessária. 

D) As	 emergências	 de	 saúde	 pública	 de	 interesse	
internacional	 são	 definidas	 como	 um	 evento	
extraordinário,	 que	 é	 determinado	 por	 constituir	
um	 risco	 de	 saúde	 pública	 para	 outro	 estado-
membro,	 por	 meio	 da	 propagação	 internacional	
de	 doenças,	 e,	 potencialmente,	 requerer	 uma	
resposta internacional coordenada.

QUESTÃO 6

De	acordo	com	o	Decreto	Nº	7.508,	de	2001,	o	acesso	
universal	 e	 igualitário	 à	 assistência	 farmacêutica	
pressupõe:

I.	 estar	o	usuário	assistido	por	ações	e	serviços	de	
saúde	do	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS);	

II.	 ter	o	medicamento	sido	prescrito	por	profissional	
de	saúde,	no	exercício	regular	de	suas	funções	
no	SUS;

III.	 estar	 a	 prescrição	 em	 conformidade	 com	 a	
Relação	Nacional	de	Medicamentos	Essenciais	
(RENAME)	 e	 com	 os	 Protocolos	 Clínicos	
e	 Diretrizes	 Terapêuticas	 ou	 com	 a	 relação	
específica	 complementar	 estadual,	 distrital	 ou	
municipal de medicamentos.

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 7

São	 princípios	 da	 Política	 Nacional	 de	 Humanização,	
EXCETO:

A)	 Transversalidade.

B) Indissociabilidade	entre	atenção	e	gestão.

C)	 Culpabilização	pelos	processos	de	adoecimento.

D) Protagonismo,	 corresponsabilidade	 e	 autonomia	
dos	sujeitos	e	coletivos.

QUESTÃO 8

A	 análise	 do	 processo	 saúde-adoecimento	 evidencia	
que	a	saúde	é	 resultado	dos	modos	de	organização	da	
produção,	 do	 trabalho	 e	 da	 sociedade	 em	 determinado	
contexto	histórico,	e	o	aparato	biomédico	não	consegue	
modificar	 os	 condicionantes	 nem	 determinantes	 mais	
amplos	desse	processo,	operando	um	modelo	de	atenção	
e	 cuidado	 marcado,	 na	 maior	 parte	 das	 vezes,	 pela	
centralidade dos sintomas. 

Sobre	 as	 ações	 para	 agir	 nesse	 processo,	 assinale	 a	
alternativa INCORRETA.

A)	 No	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS),	a	estratégia	
de	 promoção	 da	 saúde	 é	 retomada	 como	 uma	
possibilidade	 de	 enfocar	 os	 aspectos	 que	
determinam	 o	 processo	 saúde-adoecimento	 em	
nosso	país,	por	exemplo:	violência,	desemprego,	
subemprego,	 falta	 de	 saneamento	 básico,	
habitação	inadequada	e	/	ou	ausente,	dificuldade	
de	 acesso	 à	 educação,	 fome,	 urbanização	
desordenada,	 qualidade	 do	 ar	 e	 da	 água	
ameaçada	e	deteriorada.

B) Tradicionalmente,	 os	 modos	 de	 viver	 têm	 sido	
abordados numa perspectiva individualizante 
e	 fragmentária,	 e	 colocam	 os	 sujeitos	 e	 as	
comunidades	como	os	responsáveis	únicos	pelas	
várias	mudanças	/	arranjos	ocorridos	no	processo	
saúde–adoecimento	ao	longo	da	vida.	

C)	 Numa	perspectiva	ampliada	de	saúde,	os	modos	
de	viver	não	se	 referem	apenas	ao	exercício	da	
vontade	e	/	ou	liberdade	individual	e	comunitária.	
Ao	 contrário,	 os	 modos	 como	 sujeitos	 e	
coletividades	 elegem	 determinadas	 opções	 de	
viver	como	desejáveis,	organizam	suas	escolhas	
e	criam	novas	possibilidades	para	satisfazer	suas	
necessidades,	desejos	e	interesses	pertencentes	
à	ordem	coletiva,	uma	vez	que	seu	processo	de	
construção	se	dá	no	contexto	da	própria	vida.

D) As	estratégias	desenvolvidas	no	âmbito	do	SUS	
são	 classificadas	 como	 ações	 de	 promoção	
à	 saúde,	 tendo	 como	 objetivo	 o	 enfoque	
qualiquantitativo	 do	 processo	 saúde–doença;	
já	 as	 ações	 desenvolvidas	 pelo	 setor	 privado	
complementam	as	ações	produtivas	do	SUS	com	
ações	 coordenadas	 no	 que	 tange	 a	 assistência	
médica individual e suplementar.
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QUESTÃO 9

Sobre	a	participação	da	comunidade	na	gestão,	assinale	
a alternativa INCORRETA.

A)	 Trata-se	 de	 uma	 forma	 de	 democracia	
participativa,	 incorporada	na	cultura	política	e	na	
relação	 sociedade–Estado,	 ao	 lado	 das	 práticas	
da democracia representativa.

B) As	formas	organizadas	dessa	participação	se	dão	
por	meio	do	atendimento	dos	indivíduos,	no	qual	
acolhe-se	não	só	as	queixas	relacionadas	à	saúde,	
mas	também	aquelas	sentidas	na	organização	e	à	
oferta	dos	serviços	de	saúde.

C)	 A	 Constituição	 Federal	 de	 1988	 consagrou	
a	 participação	 da	 comunidade,	 ao	 lado	 da	
descentralização	 e	 da	 integralidade,	 como	
diretriz	da	rede	regionalizada	e	hierarquizada	que	
constitui	o	SUS.

D) Trata-se	de	uma	prestação	de	contas	não	somente	
do	 cumprimento	 da	 contabilidade	 financeira,	
obrigada	em	lei,	dos	gastos	públicos	com	os	itens	
e	 metas	 constantes	 nos	 planos	 de	 saúde	 dos	
governos,	 como	 também	 de	 uma	 prestação	 de	
contas	de	outra	contabilidade,	a	do	cumprimento	
de	resultados	para	a	saúde	da	população.

QUESTÃO 10

São	orientações	para	os	profissionais	de	saúde	na	atenção	
básica,	no	que	tange	à	prevenção	da	contaminação	pelo	
zika	vírus,	EXCETO:

A)	 Ressaltar,	 principalmente	 para	 as	 gestantes,	
as	 medidas	 para	 a	 proteção	 contra	 a	 picada	
do	 mosquito:	 vestir	 calça	 e	 blusa	 de	 mangas	
compridas	e,	se	portar	roupas	que	deixem	áreas	
do	corpo	expostas,	usar	repelente.	

B) Orientar	 para	 que	 se	 evite	 ir	 a	 lugares	 com	
presença	 do	 mosquito	 e	 para	 a	 necessidade	
de	 eliminar	 possíveis	 criadouros	 existentes	 em	
casa,	como	também	o	acúmulo	de	água	em	latas,	
tampinhas	de	refrigerantes,	pneus	velhos,	vasos	
de	 plantas,	 jarros	 de	 flores,	 garrafas,	 caixas-
d´água,	cisternas,	sacos	plásticos	e	lixeiras,	entre	
outros.

C)	 Buscar	 os	 meios	 disponíveis	 para	 garantir	
o acesso aos métodos contraceptivos 
e	 promover	 estratégias	 de	 educação	 em	 saúde	
sexual	 e	 reprodutiva	 envolvendo	 mulheres,	
homens,	 jovens	 e	 adolescentes,	 reforçando	 o	
planejamento	reprodutivo	e	fornecendo	subsídios	
para	a	escolha	livre	e	informada.	

D) Intensificar	 as	 orientações	 sobre	 a	 importância	
de	 realização	 dos	 exames	 preconizados	 pelo	
Ministério	da	Saúde,	incluindo	o	teste	rápido	para	
sífilis	 e	HIV,	 e	 realização	de	 vacinação	 contra	 o	
zika vírus	para	as	gestantes.	Investigar	e	manter	
o	registro	das	informações	na	caderneta	ou	cartão	
da	gestante	sobre	a	ocorrência	de	infecções,	rash 
cutâneo,	exantema	ou	febre.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ENFERMAGEM

QUESTÃO 11

Para	 a	 Organização	 Mundial	 da	 Saúde	 (OMS),	
a	 Classificação	 Internacional	 da	 Funcionalidade,	
Incapacidade	 e	 Saúde	 é	 um	 modelo	 consensual	 que	
deve	ser	incorporado	pelos	sistemas	de	saúde,	gestores	
e	 usuários	 visando	 a	 utilização	 de	 uma	 linguagem	
padronizada	para	a	descrição	de	problemas	e	intervenções	
em	saúde.	

Em	 relação	 ao	 conceito	 de	 incapacidade,	 assinale	 a	
alternativa INCORRETA.

A)	 É	um	termo	que	engloba	restrições	de	participação	
nas atividades. 

B) É	um	termo	amplo	que	engloba	comprometimentos	
e	limitações	de	atividades. 

C)	 É	 um	 termo	que	 leva	 à	 perda	 de	 uma	estrutura	
corporal	ou	função	do	organismo. 

D) Resulta	da	interação	dinâmica	das	condições	de	
saúde	e	fatores	contextuais.	

QUESTÃO 12

O	 funcionamento	 da	 memória	 é	 complexo	 e	 pouco	
conhecido,	 ela	 é	 a	 capacidade	 de	 registrar,	 armazenar	
e	 evocar	 informações.	 E	 o	 processo	 de	 aprendizagem	
ocorre	 em	 diversas	 etapas:	 codificação	 ou	 registro,	
armazenamento	ou	consolidação,	evocação	e	resgate.

Analise	as	afirmativas	a	seguir	sobre	os	tipos	de	memória	
e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A	 memória	 de	 curto	 prazo	 decai	 rapidamente,	
durando cerca de 24 horas.

(			)	 A	 memória	 de	 longo	 prazo	 tem	 capacidade	
ilimitada.

(			)	 Na	 memória	 sensorial,	 a	 informação	 é,	
inicialmente,	percebida	e	registrada	pelos	órgãos	
sensoriais. 

(			)	 A	 memória	 explícita	 está	 relacionada	 a	
experiências	sobre	fatos	e	eventos	do	passado.		

Assinale	a	sequência	CORRETA.

A)	 V F F V

B) V V V F

C)	 F V V V

D) V F V F

QUESTÃO 13

No	texto	“Vamos	falar	de	cuidados	paliativos”,	elaborado	
pela	 Sociedade	 Brasileira	 de	 Geriatria	 e	 Gerontologia	
(2015),	 os	 provedores	 do	 cuidado,	 para	 serem	 efetivos	
em	 aliviar	 o	 sofrimento	 e	 melhorar	 a	 qualidade	 de	
vida,	 devem	 estar	 aptos	 em	 identificar	 e	 responder	 a	
todas	 as	 necessidades	 humanas	 básicas	 do	 paciente,	
originalmente	descritas	por:		

A)	 Abraham	Maslow.

B) Wanda	Aguiar	Horta.

C)	 Madeleine	Leininger.

D) Florence	Nightingale.

QUESTÃO 14

A	 avaliação	 direta	 das	 funções	 cognitivas	 é	 feita	 pela	
aplicação	de	testes	neuropsicológicos,	que	variam	desde	
baterias	 mais	 rápidas	 até	 a	 avaliação	 neuropsicológica	
formal.	 A	 triagem	 cognitiva	 deve	 ser	 feita	 utilizando-se	
testes	 mais	 simples,	 rápidos	 e	 de	 fácil	 aplicação,	 que	
possam ser utilizados rotineiramente. 

Numere	 a	 COLUNA	 II	 de	 acordo	 com	 a	 COLUNA	 I	
associando	os	testes	de	triagem	cognitiva:

COLUNA I

1.	 Teste	do	relógio
2.	 Miniexame	do	Estado	Mental
3.	 Lista	de	10	palavras
4.	 Teste	de	reconhecimento	de	10	figuras		

COLUNA II

(   ) É um	 teste	 simples,	 mas	 que	 pode	 trazer	
surpresas,	 particularmente	 quando	 há	
comprometimento	 da	 atenção	 e	 /	 ou	 função	
executiva.		

(			)	 Teste	 fidedigno	 para	 a	 avaliação	 da	 memória	
episódica.

(   ) É um	teste	capaz	de	rastrear	 todas	as	 funções	
cognitivas,	 de	modo	 variável,	 não	podendo	 ser	
utilizado	 isoladamente	 para	 o	 diagnóstico	 das	
síndromes demenciais. 

(			)	 Teste	 que	 depende	 pouco	 do	 nível	 de	
escolaridade. 

Assinale	a	sequência	CORRETA.

A)	 4 2 1 3

B) 2 4 1 3

C)	 1 3 2 4

D) 2 1 4 3

QUESTÃO 15

A	 demência	 frontotemporal	 (DFT)	 é uma síndrome 
clínica comum,	 caracterizada	 por	 alterações	 precoces	
de	 personalidade,	 de	 comportamento	 e	 linguagem,	
associadas	 à	 disfunção	 executiva.	 Esta	 demência	
acomete	 preferencialmente	 as	 porções	 anteriores	 dos	
lobos	frontais	e	temporais.

Em	relação	ao	quadro	clínico	da	demência	frontotemporal,	
assinale a alternativa INCORRETA.

A)	 O	 paciente	 geralmente	 está	 consciente	 da	
dificuldade	 de	 expressar,	 mas	 usualmente	 não	
percebe	sua	dificuldade	de	compreensão.	

B) Os	 pacientes	 com	 DFT	 apresentam	 quadro	 de	
início	insidioso	e	progressivo	com	repercussão	na	
capacidade pessoal.

C)	 As	 alterações	 na	 personalidade	 e	 na	 conduta	
social	ocorrem	desde	as	fases	iniciais	da	doença.

D) Há	comprometimento	do	circuito	dopaminérgico.
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QUESTÃO 16

As	 incontinências	 são	 comumente	 encontradas	 em	
pessoas	idosas,	trazendo	constrangimentos	e	alterações	
na rotina e na qualidade de vida. 

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 sobre	 a	 incontinência	
urinária	 e	 assinale	 com	V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(			)	 A	 incontinência	 urinária	 pode	 variar	 de	 um	
escape ocasional até uma incapacidade total de 
reter qualquer quantidade de urina.

(			)	 A	 incontinência	 urinária	 pode	 acontecer	 em	
qualquer	 idade,	porém	é	mais	comum	na	idade	
mais	avançada.

(			)	 A	 incontinência	 urinária	 está	 relacionada	 ao	
aumento do volume residual. 

(			)	 Entre	 as	 causas	 psicológicas,	 pode-se	 citar	 a	
depressão.	

Assinale	a	sequência	CORRETA.

A)	 V V V V

B) V V V F

C)	 F V F V

D) V F V F

QUESTÃO 17

Sobre	a	dimensão	social	da	qualidade	de	vida	da	pessoa	
idosa,	considere	as	afirmativas	a	seguir.

I.	 O	aspecto	sexual	deve ser considerado.
II.	 A	cultura	e	o	contexto	social	nos	quais	o	 idoso	

está	inserido	acabam	por	influenciar	o	processo	
de envelhecimento. 

III.	 As	 famílias	 disfuncionais	 cumprem	 um	 papel	
harmônico	 e	 afetivo	 protegendo	 a	 integridade	
de	 seus	 membros	 e	 proporcionando-lhes	
autonomia. 

Considerando	 a	 influência	 da	 dimensão	 social	 na	
qualidade	de	vida	do	idoso,	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 18

A	presença	de	declínio	funcional	é	um	fator	determinante	
da	 fragilidade,	 entendida	 como	 uma	 condição	 clínica	
preditora	 do	 risco	 de	 incapacidades,	 institucionalização,	
hospitalização	 e	 morte.	 A	 síndrome	 da	 fragilidade	 vem	
sendo	amplamente	estudada	nas	últimas	décadas,	e	seus	
conceitos	vêm	sofrendo	modificações.	
Assim,	 Linda Fried propõe um instrumento para a 
avaliação	da	fragilidade	com	os	seguintes	critérios:	

A)	 perda	de	peso,	fatigabilidade,	fraqueza	muscular,	
diminuição	da	capacidade	para	realizar	atividade	
física	e	lentificação	da	marcha.	

B) perda	de	peso,	fatigabilidade,	fraqueza	muscular,	
diminuição	da	capacidade	para	realizar	atividade	
física,	lentificação	da	marcha	e	polifarmácia.	

C)	 perda	 de	 peso,	 idoso	 com	 mais	 de	 80	 anos	
de	 idade,	 fraqueza	 muscular,	 diminuição	 da	
capacidade	 para	 realizar	 atividade	 física	 e	
lentificação	da	marcha.	

D) perda	 de	 peso,	 idoso	 com	 mais	 de	 80	 anos	
de	 idade,	 fraqueza	 muscular,	 diminuição	 da	
capacidade	 para	 realizar	 atividade	 física	 e	
polifarmácia.	

QUESTÃO 19

Sobre	as	diretivas	antecipadas	da	vontade,	considere	as	
afirmativas	a	seguir.

I.	 Instrumento	que	permite	à	pessoa	registrar	sua	
vontade	caso	uma	doença	se	agrave	e	ela	não	
possa mais responder por si mesma.

II.	 A	 diretiva	 antecipada	 da	 vontade	 pode,	 
a	 qualquer	 momento,	 ser	 modificada	 ou	
revogada.	

III. É imprescindível que a diretiva antecipada da 
vontade	seja	por	escrito.

Considerando	 o	 paciente	 como	 protagonista	 da	 sua	
própria	 vida,	 na	 qual	 se	 reafirma	 sua	 autonomia, 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 20

A	funcionalidade	global	do	idoso	é	determinada	pelo	grau	
de independência e autonomia nas atividades da vida 
diária,	 básicas	 e	 instrumentais.	 As	 atividades	 da	 vida	
diária	básicas	são	mais	simples	de	serem	implementadas	
e	podem	ser	rapidamente	avaliadas	utilizando-se	o	índice 
de Katz.

Analise	as	afirmativas	relacionadas	ao	índice	de	Katz,	que	
avalia	 as	 atividades	da	 vida	 diária	 básicas	 e	 assinale	 a	
alternativa INCORRETA.

A)	 Este	índice	investiga	cinco	atividades	como	tomar	
banho,	vestir-se,	usar	o	vaso	sanitário,	transferir-
se	e	alimentar-se.

B) Nesse	 índice,	há	um	caráter	hierárquico	no	grau	
de	complexidade	das	tarefas.

C)	 Habitualmente	 o	 declínio	 funcional,	 identificado	
por esse índice,	 inicia-se	 com	 as	 tarefas	 mais	
simples e	vai	até	as	complexas.

D) A	avaliação	com	o	 índice	de	Katz	é	baseada	no	
real	desempenho	das	tarefas	e	não	na	habilidade.
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QUESTÃO 21

Para	 sistematizar	 a	 assistência	 de	 enfermagem,	 
é	necessária	a	determinação	de	um	marco	conceitual	que	
fundamente	a	organização	que	o	serviço	almeja	alcançar.	
É	necessário	escolher,	entender	e	embasar	a	condução	
das	ações	de	assistência	em	uma	Teoria	de	Enfermagem.	

A	esse	respeito,	assinale	a	alternativa	CORRETA.

A)	 As	 teorias	 contêm	 elementos	 fundamentais	
que	 representam	 o	 conteúdo	 nuclear	 dessa	
disciplina	 e	 são	 denominados	 metaparadigmas.	
Os	 metaparadigmas	 da	 enfermagem	 são:	
Enfermagem,	Pessoa,	Cuidado	e	Saúde.

B) Uma	 teoria	 de	 enfermagem	 pode	 ser	 definida	
como	 um	 conjunto	 de	 afirmações	 sistemáticas,	
relacionadas com questões importantes de uma 
disciplina,	 que	 contém	 aspectos	 da	 realidade	
comunicados	 com	 a	 finalidade	 de	 descrever	
fenômenos,	 explicar	 as	 relações	 entre	 os	
fenômenos,	prever	as	consequências	e	prescrever	
cuidados	de	enfermagem.

C)	 A	Sistematização	da	Assistência	de	Enfermagem	
(SAE)	é	um	método	utilizado	para	se	implantar,	na	
prática	profissional,	uma	teoria	de	enfermagem.

D) Em	Unidades	de	Pronto	Atendimento,	a	execução	
do	 Processo	 de	 Enfermagem	 não	 precisa	 ser	
registrada	formalmente.	Deve-se	priorizar	apenas	
as	ações	estabelecidas	em	protocolos.

QUESTÃO 22

O	 Protocolo	 Prevenção	 de	 Quedas	 publicado	 pelo	
Ministério	da	Saúde	tem	por	finalidade	reduzir	a	ocorrência	
de queda de pacientes nos pontos de assistência e o dano 
dela	decorrente,	por	meio	da	implantação	/	implementação	
de	 medidas	 que	 contemplem	 a	 avaliação	 de	 risco	 do	
paciente,	 garantam	 o	 cuidado	 multiprofissional	 em	 um	
ambiente	 seguro	 e	 promovam	a	 educação	 do	 paciente,	
familiares	e	profissionais.	

São	medidas	específicas	para	prevenção	de	quedas	em	
adultos	hospitalizados,	EXCETO:

A)	 Orientar paciente e acompanhante para que 
aquele somente se levante do leito acompanhado 
por	profissional	da	equipe	de	cuidado,	mesmo	na	
presença	de	seu	acompanhante.

B) Alocar	os	equipamentos	/	dispositivos	de	maneira	
a	facilitar	a	movimentação	do	paciente	no	leito	ou	
a sua saída dele.

C)	 Orientar	o	paciente	a	levantar-se	progressivamente	
(elevar	a	cabeceira	45°,	sentar-se	no	leito	com	os	
pés	apoiados	no	chão	por	20	minutos),	antes	de	
sair	da	cama	com	ajuda	de	profissional	da	equipe	
de	cuidado,	em	caso	de	hipotensão	postural.

D) Manter	 o	 paciente	 confortável	 no	 que	 tange	 às	
eliminações,	 realizando	 a	 troca	 frequente	 em	
caso	de	uso	de	fraldas	ou	programando	horários	
regulares	para	levá-lo	ao	banheiro.

QUESTÃO 23

Analise	o	caso	clínico	a	seguir.

Paciente,	 sexo	 feminino,	 25	 anos	 de	 idade,	 vítima	 de	
espancamento	 pelo	 companheiro,	 foi	 encaminhada	
ao	 pronto	 atendimento	 por	 vizinhos.	 À	 admissão,	
apresentava-se	 inconsciente	 (abertura	 ocular	 ausente,	
resposta	 verbal	 ausente	 e	 movimento	 de	 decorticação	
como	resposta	motora),	edema	e	hematoma	na	pálpebra	
direita,	pupilas	anisocóricas	e	reatividade	à	luz	diminuída,	
ferimento	 corto-contuso	 em	 região	 frontal	 e	 ferimentos	
contusos	em	face,	tórax,	abdome	e	membros	superiores.	
Sinais	 vitais:	 PA:	 180	 x	 100	 mmHg;	 FC:	 55	 bpm;	 
FR:	8	vpm;	Sat	O2:	88%.	

Sobre	 a	 avaliação	 inicial	 dessa	 paciente	 na	 sala	 de	
emergência,	assinale	a	alternativa	CORRETA.

A)	 A	paciente	apresenta	um	quadro	de	traumatismo	
cranioencefálico	 (TCE)	 grave	 por	 apresentar	
escore	de	4	na	escala	de	coma	de	Glasgow.

B) Edema,	 hematoma	 palpebral	 e	 anisocoria	
são	 sinais	 clássicos	 de	 aumento	 da	 pressão	
intracraniana	 com	 consequente	 redução	 da	
pressão	de	perfusão	cerebral.

C)	 A	 elevação	 sustentada	 da	 pressão	 arterial	 e	 a	
bradicardia	 são	 sinais	 precoces	 de	 elevação	 da	
pressão	intracraniana.

D) É	 conduta	 prioritária	 o	 manejo	 definitivo	 das	
vias	 aéreas	 com	 proteção	 da	 coluna	 cervical	 e	
adequação	 ventilatória	 para	 correção	 precoce	
da	 hipoxemia,	 que	 exacerba	 a	 lesão	 cerebral	
secundária	e	afeta	a	morbidade	e	mortalidade	em	
paciente	com	TCE.

QUESTÃO 24

Em	relação	aos	dados	do	exame	 físico	 relacionados	ao	
sistema	cardiovascular,	assinale	a	alternativa	CORRETA.

A)	 A	 estase	 jugular	 é	 um	 dado	 importante	 em	
pacientes	 com	 insuficiência	 cardíaca.	 Sua	
distensão	indica	alterações	de	pressão	e	volume	
dentro	 do	 átrio	 direito,	 refletindo	 a	 atividade	
do	 lado	 direito	 do	 coração	 e	 sua	 eficácia	 como	
bomba.	 O	 ingurgitamento	 das	 veias	 jugulares	
deve	ser	examinado	com	o	paciente	em	decúbito	
de	45º.

B) A	 verificação	 de	 edemas,	 principalmente	 nos	
membros	inferiores	(complementada	na	palpação	
pelo	 sinal	 de	Godet),	 fornece	 uma	 indicação	 de	
insuficiência	ventricular	esquerda.

C)	 O	 acúmulo	 de	 líquidos	 observados	 no	 abdome	
(ascite)	 pode	 indicar	 insuficiência	 cardíaca	
esquerda	crônica.	A	confirmação	da	presença	de	
ascite pode ser obtida por meio das técnicas de 
percussão	abdominal	e	piparote.

D) A	ausculta	 é	 o	método	 semiológico	 que	 oferece	
informações	valiosas	acerca	dos	sons	cardíacos	
(bulhas	 cardíacas),	 do	 enchimento	 ventricular	 e	
do	fluxo	sanguíneo	pelas	válvulas	cardíacas,	bem	
como	 do	 ritmo.	 Os	 focos	 de	 ausculta	 cardíaca	
são:	mitral	 (cruzamento	do	5º	espaço	 intercostal	
esquerdo	 com	a	 linha	hemiclavicular);	 tricúspide	
(base	 do	 apêndice	 xifoide);	 aórtico	 (2º	 espaço	
intercostal	esquerdo,	junto	ao	esterno)	e	pulmonar	
(2º	espaço	intercostal	direito,	junto	ao	esterno).
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QUESTÃO 25

Assegurar	via	aérea	permeável	é	prioridade	na	abordagem	
inicial da pessoa vítima de trauma. 

Em	 relação	 às técnicas essenciais para o controle das 
vias	 aéreas	 em	 pacientes	 politraumatizados,	 assinale	 a	
alternativa INCORRETA.

A)	 Independentemente	da	técnica	de	abordagem	das	
vias	 aéreas,	 deve-se	 considerar	 a	 possibilidade	
de	lesão	cervical.

B) A	 tração	 da	 mandíbula	 no	 trauma	 pode	 ser	
indicada	 como	método	 de	 desobstrução	manual	
das vias aéreas nos pacientes inconscientes. Esta 
manobra permite abertura das vias aéreas por 
mover	 a	 mandíbula	 anteriormente,	 afastando	 a	
língua	da	hipofaringe,	com	controle	de	movimentos	
da coluna cervical. 

C)	 A	 cânula	 orofaríngea	 é	 um	 dos	 dispositivos	
indicados para manter as vias aéreas pérvias 
em	pacientes	conscientes.	Antes	de	ser	inserida,	
deve-se	 mensurar	 o	 tamanho	 da	 cânula	 que	
considera	a	distância	entre	a	comissura	labial	e	o	
lobo da orelha.

D) A	 intubação	 traqueal	é	o	método	preferível	 para	
se	 conseguir	 o	 controle	 máximo	 da	 via	 aérea	
em	 doentes	 traumatizados	 que	 estejam	 tanto	
apneicos	 quanto	 necessitando	 de	 ventilação	
assistida. 

QUESTÃO 26

O	 uso	 do	 dispositivo	 de	 ventilação	 manual	 (dispositivo	
bolsa-válvula-máscara)	 conectado	 a	 uma	 fonte	 de	
oxigênio	 é	 frequentemente	 utilizado	 em	 casos	 de	
emergência	como	extubações	não	intencionais,	pacientes	
com	 insuficiência	 respiratória	 aguda,	 pacientes	 em	
reanimação	cardiopulmonar.	

Sobre	a	utilização	desse	dispositivo,	analise	as	afirmativas	
a	seguir	e	assinale	V para as verdadeiras e F para as 
falsas. 

(			)	 A	 força	 de	 compressão	 da	 bolsa	 determina	 o	
pico	de	fluxo.

(			)	 A	 quantidade	 de	 compressões	 manuais	 por	
minuto	 determina	 a	 frequência	 respiratória	
assistida.

(			)	 É	fundamental	possibilitar	tempo	para	expiração	
completa	 entre	 as	 ventilações	 para	 evitar	
aprisionamento	de	ar	nos	pulmões,	o	que	pode	
causar	hipertensão	sistêmica	e	lesão	pulmonar.

(			)	 Durante	 a	 ventilação	 manual,	 o	 enfermeiro	
deve	 observar	 a	 elevação	 do	 tórax	 para	
garantir	 ventilação	 adequada	 e	 monitorar	 o	
desenvolvimento	de	distensão	abdominal.

Assinale	a	sequência CORRETA.

A)	 V F F V 

B) F V F V

C)	 V F V F 

D) F V V F

QUESTÃO 27

A	administração	 de	 sangue	 e	 componentes	 sanguíneos	
requer conhecimento a respeito das técnicas de 
administração	e	das	possíveis	complicações.	

Em	 relação	 às	 condutas	 do	 enfermeiro	 relacionadas	
à	 transfusão	 de	 concentrado	 de	 hemácias,	 analise	 as	
seguintes	afirmativas.

I.	 Ao	 receber	 o	 concentrado	 de	 hemácias,	 
o	enfermeiro	deve	 realizar	dupla	verificação	ou	
checagem	 dos	 rótulos	 para	 assegurar	 que	 o	
grupo	ABO	e	o	 tipo	Rh	estão	de	acordo	com	o	
registro	 de	 compatibilidade	 e	 se	 o	 número	 e	 o	
tipo	descritos	no	rótulo	da	bolsa	de	sangue	e	no	
prontuário	do	paciente	estão	corretos.

II.	 Antes	de	iniciar	a	administração	do	concentrado	
de	 hemácias,	 deve-se	 examinar	 a	 bolsa	 de	
sangue	quanto	à	presença	de	bolhas	de	gás	(que	
podem	 ser	 um	 sinal	 de	 hemólise)	 ou	 qualquer	
coloração	 e	 turvação	 incomuns	 (que	 podem	
indicar crescimento bacteriano).

III.	 Deve-se	 assegurar	 que	 a	 transfusão	 do	
concentrado	 de	 hemácias	 seja	 iniciada	 em	 até	
30	 minutos	 após	 a	 bolsa	 ter	 sido	 retirada	 do	
refrigerador	do	banco	de	sangue.

IV.	 Durante	 os	 primeiros	 5	 minutos,	 a	 transfusão	
deve	ser	administrada	lentamente:	não	mais	do	
que	 15	 mL/minuto.	 Se	 nenhum	 efeito	 adverso	
for	 observado,	 a	 velocidade	 do	 fluxo	 deve	 ser	
aumentada.

V.	 Caso	 ocorra	 qualquer	 reação	 adversa,	 
o	 enfermeiro	 deve	 interromper	 a	 transfusão,	
manter	o	acesso	IV	com	soro	fisiológico	por	meio	
de	 outro	 equipo	 em	 velocidade	 lenta,	 avaliar	 o	
paciente,	notificar	o	médico	e	o	banco	de	sangue.

Estão	corretas	as	afirmativas:	
A)	 I,	II,	III	e	IV,	apenas.	

B) I,	III	e	V,	apenas.	

C)	 I,	II,	III	e	V,	apenas.	

D) II,	III	e	IV,	apenas.

QUESTÃO 28

Considere	que	um	enfermeiro	é chamado pelo técnico de 
enfermagem	 para	 avaliar	 uma	 paciente,	 sexo	 feminino,	
77	anos	de	idade,	admitida	há	12	horas	com	diagnóstico	
de	acidente	vascular	encefálico	 isquêmico.	Ao	examinar	
a	paciente,	 identifica	que	ela	abre	os	olhos	ao	estímulo	
doloroso,	 geme	 (sons	 incompreensíveis)	 e	 apresenta	
como	melhor	resposta	motora	retirada	inespecífica.	

Qual	o	valor	da	escala	de	coma	de	Glasgow	para	essa	
paciente? 

A)	 6.

B) 7.

C)	 8	.

D) 9.
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QUESTÃO 29

Sobre	 o	 atendimento	 a	 pessoa	 adulta	 em	 parada	
cardiorrespiratória	 (PCR),	 analise	 as	 afirmativas	 e	
assinale V para as verdadeiras e F para as falsas.

(			)	 Os	 elos	 da	 cadeia	 de	 sobrevivência	 na	 PCR	
intra-hospitalar	 são:	 1-	 vigilância	 e	 prevenção;	
2-	 reconhecimento	 e	 acionamento	 do	 serviço	
médico	 de	 emergência;	 3-	 ressuscitação	
cardiopulmonar	 imediata	 de	 alta	 qualidade;	 
4-	rápida	desfibrilação;	5-	suporte	avançado	de	
vida	e	cuidados	pós-PCR.

(			)	 As	compressões	torácicas	devem	ser	aplicadas	
a	 uma	 frequência	 de	 no	 mínimo	 100/minuto	 e	
profundidade	de	pelo	menos	5	cm.

(			)	 Durante	 a	 ressuscitação	 cardiopulmonar	 com	
via	 aérea	 avançada,	 deve-se	 administrar	 uma	
ventilação	a	cada	6	segundos	 (dez	ventilações	
por	 minuto)	 enquanto	 são	 aplicadas	 as	
compressões	torácicas	contínuas.

(			)	 As	 prioridades	 para	 as	 mulheres	 grávidas	
em	 PCR	 são	 administração	 de	 ressuscitação	
cardiopulmonar de alta qualidade e o alívio 
da	 compressão	 aortocava.	 Se	 a	 altura	 do	
fundo	 for	 igual	ou	superior	ao	nível	do	umbigo,	 
o	deslocamento	manual	do	útero	para	a	direita	
pode	 ser	 benéfico	 para	 alívio	 da	 compressão	
aortocava	durante	as	compressões	torácicas.

Assinale	a	sequência	CORRETA.

A)	 V F F V 

B) F V F V

C)	 F V V F

D) V F V F 

QUESTÃO 30

Em	 relação	 ao	 atendimento	 a	 pacientes	 com	 quadro	
de	 síndrome	 coronariana	 aguda,	 assinale	 a	 alternativa	
INCORRETA.

A)	 O	 eletrocardiograma	 (ECG)	 é	 uma	 ferramenta	
fundamental	 para	 o	 diagnóstico	 de	 uma	 SCA,	
devendo	ser	 realizado	de	 forma	precoce,	dentro	
dos	primeiros	10	minutos	de	atendimento.

B) É indicada	a	administração	de	um	comprimido	de	
nitrato	 sublingual	 (mononitrato	 de	 isossorbida	 –	 
5	 mg).	 Deve-se	 observar	 atentamente	 melhora	
dos	 sintomas	 ou	 alterações	 hemodinâmicas,	
e	 caso	 a	 dose	 inicial	 seja	 bem-tolerada,	 pode-
se	 repetir	 a	medicação,	 em	 intervalos	 de	 3	 a	 5	
minutos,	considerando	a	dose	máxima	de	15	mg.	

C)	 Deve	 ser	 mantida	 monitorização	 contínua	 da	
oximetria	 de	 pulso	 e	 iniciada	 suplementação	 de	
oxigênio	 por	 meio	 de	 cateter	 nasal	 ou	máscara	
não	 reinalante	 para	 todos	 os	 pacientes,	 com	 o	
objetivo	 de	 manter	 a	 saturação	 de	 O2 acima de 
90%.

D) A	 terapia	fibrinolítica	precoce	é	uma	modalidade	
de	 tratamento	 bem-estabelecida	 para	 pacientes	
com	 infarto	 agudo	 do	 miocárdio	 com	 supra	
desnivelamento	 do	 segmento	 ST.	 Caso	 seja	
indicada,	 deve	 ser	 administrada	 em	 30	minutos	
após	a	chegada	do	paciente	no	hospital.

QUESTÃO 31

Na	 avaliação	 da	 vulnerabilidade	 clínico-funcional	 do	
idoso,	 todos	 os	 aspectos	 descritos	 a	 seguir	 devem	 ser	
considerados,	EXCETO: 

A)	 Presença	 de	 polipatologia,	 polifarmácia	 e	
internação	recente	(últimos	6	meses).	

B) Problemas	 de	 comunicação,	 como	 na	 audição	
e	 visão,	 que	 impeçam	 a	 realização	 de	 alguma	
atividade do cotidiano.

C)	 Alterações	 na	 mobilidade,	 o	 que	 inclui	
incapacidade	 de	 elevar	 braços	 e	 manusear	
objetos;	 perda	 não	 intencional	 de	 5%	 do	 peso	
corporal	 no	último	ano;	e	alterações	no	controle	
dos	esfíncteres	e	na	marcha.

D) Alterações	 das	 Atividades	 de	 Vida	 Diária	 e/ou	
Instrumentais,	 com	 alterações	 na	 afetividade	 e	
espiritualidade.   

QUESTÃO 32

A	 avaliação	 da	 fragilidade	 do	 idoso	 deve	 considerar	 os	
itens	descritos	a	seguir,	EXCETO: 

A)	 Idade,	contudo,	não	deve	ser	avaliada	de	 forma	
isolada;	e	autopercepção	da	saúde.	

B) Problemas	na	cognição,	como	esquecimento	que	
vem apresentando piora ou impedimento nas 
atividades de vida.

C)	 A	 não	 realização	 de	 exercício	 físico	 de	 forma	
regular.	

D) Relato	 de	 desânimo,	 desesperança,	 tristeza	 ou	
perda de interesse em atividades que considerava 
prazerosas.

QUESTÃO 33

Elizabeth	 Kubler-Ross	 (1969)	 descreveu	 cinco	 reações	
emocionais	 comuns	 do	 processo	 de	 morrer	 que	 são	
aplicáveis	a	qualquer	processo	de	perda.	

Acerca	 desse	 processo,	 assinale	 a	 alternativa	
INCORRETA.

A)	 Constituem	 fases	 do	 processo	 de	 perdas	 a	
negação,	raiva,	barganha,	depressão	e	aceitação.	
As	 pessoas	 podem	 apresentar	 oscilações	 entre	
diferentes	fases	num	mesmo	dia.

B) Todas	as	pessoas	em	processo	de	perdas	passam	
por	 todas	 as	 fases	 descritas	 pela	 autora,	 as	
quais	ocorrem	de	forma	linear,	seguindo	o	tempo	
estimado	para	a	superação	de	cada	fase.

C)	 A	depressão	decorrente	do	processo	de	perdas	/	
morte deve ser considerada uma resposta normal 
e	adaptativa,	e	se	difere	da	depressão	clínica,	que	
deve ser avaliada e tratada. 

D) A	 negação	 pode	 ser	 vista	 como	 uma	 resposta	
adaptativa,	uma	espécie	de	bloqueio	para	notícias	
difíceis,	e	cabe	ao	enfermeiro	propiciar	tempo	para	
que	 as	 defesas	 do	 paciente	 sejam	mobilizadas.	 
O	confrontamento	deve	ser	evitado	e	o	estímulo	
à	verbalização	de	temores	e	preocupações	deve	
ser estimulado.   
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QUESTÃO 34

O	protocolo	de	identificação	do	paciente	tem	por	finalidade	
reduzir	 a	 incidência	 de	 incidentes,	 assegurando	 que	 o	
cuidado	seja	prestado	à	pessoa	ao	qual	se	destina.	

Acerca	 das	 condutas	 voltadas	 para	 se	 promover	
assistência	 segura	 relacionadas	 à	 identificação	 dos	
pacientes,	assinale	a	alternativa	CORRETA.

A)	 A	pulseira	de	identificação	deve	ser	colocada	na	
admissão	e	permanecer	durante	todo	o	tempo	em	
que o paciente estiver internado. Os pacientes 
deverão	ser	informados	acerca	do	propósito	dela	
e	 a	 conferência	 da	 identificação	 é	 obrigatória	
antes	do	cuidado.	A	escolha	da	cor	da	pulseira	e	
do	membro	na	qual	ela	deverá	ser	colocada	ficam	
a	critério	de	cada	instituição.	

B) Na	 pulseira	 de	 identificação,	 deve	 haver	 no	
mínimo	 dois	 identificadores,	 entre	 os	 quais:	 
o	nome	completo	do	paciente;	nome	completo	da	
mãe	do	paciente;	data	de	nascimento	do	paciente;	
número	do	prontuário	do	paciente.	Não	deve	ser	
colocada	abreviatura,	mas	sim	o	nome	completo.	

C)	 O	 número	 do	 quarto	 do	 paciente	 poderá	 servir	
como	um	identificador,	assim	como	o	número	do	
prontuário,	a	raça	ou	o	sexo,	em	situações	em	que	
o paciente estiver sem carteira de identidade na 
admissão.	

D) O	 profissional	 responsável	 pelo	 cuidado	 deverá	
perguntar	 o	 nome	 ao	 paciente	 /	 familiar	 /	
acompanhante	e	conferir	as	informações	contidas	
na	pulseira	com	o	cuidado	prescrito	ou	rotulagem	
do	material	que	será	utilizado.	É	vetado	o	uso	de	
identificadores	manuscritos.		

QUESTÃO 35

A	 farmacocinética	 no	 idoso	 encontra-se	 alterada	
decorrente do resultado do envelhecimento normal do 
organismo,	 e	 pode	 resultar	 também	 de	 interações	 com	
fármacos	e	alimentos.	

A	esse	respeito,	assinale	a	alternativa	INCORRETA.

A)	 A	absorção	pode	ser	afetada	por	alterações	no	pH	
gástrico,	que	fica	mais	ácido.	Além	disso,	ocorre	
um	 aumento	 dos	 locais	 de	 ligação	 à	 albumina,	
afetando	a	distribuição	de	medicamentos	com	alta	
ligação	a	proteínas,	como	os	hipoglicemiantes	e	
anticoagulantes	orais.		

B) O	aumento	da	gordura	corporal	no	idoso	ocasiona	
incremento da capacidade de armazenamento de 
medicamentos	 lipossolúveis,	 o	que	 faz	 com	que	
haja	acúmulo	de	medicamentos,	armazenamento	
prolongado	e	excreção	retardada.	

C)	 A	 diminuição	 do	 fluxo	 sanguíneo	 renal	 afeta	 a	
eliminação	 ocasionando	maior	 duração	 de	 ação	
dos	 medicamentos,	 com	 perigo	 de	 acúmulo	 e	
toxicidade.	

D) A	 diminuição	 da	 perfusão	 hepática	 ocasiona	
duração	 prolongada	 com	 atraso	 na	 degradação	
de medicamentos.  

QUESTÃO 36

A	prevenção	de	quedas	e	dos	danos	dela	decorrentes	é	
uma	meta	para	a	segurança	do	paciente.	

Acerca	 da	 prevenção	 de	 quedas,	 assinale	 a	 alternativa	
INCORRETA.

A)	 	 A	 hospitalização	 aumenta	 o	 risco	 de	 quedas,	
uma vez que os pacientes se encontram em 
ambientes	 que	 não	 lhe	 são	 familiares.	 Os	
procedimentos terapêuticos podem aumentar 
esse	 risco,	 como	 por	 exemplo	 a	 infusão	 de	
soluções	 por	 via	 endovenosa.	 Medicamentos	
também	 contribuem	 para	 o	 risco	 de	 queda,	
entre	 os	 quais	 estão	 os	 benzodiazepínicos,	
antiarrítmicos,	 antidepressivos,	 diuréticos,	
laxativos,	 hipoglicemiantes	 orais	 e	 insulina.	 
A	 obesidade	 severa	 também	 é	 considerada	 um	
fator	de	risco	para	queda.	

B) Pode-se	 afirmar	 que	 idosos	 acima	 de	 65	 anos	
de idade têm maior risco de queda relacionado 
a	 fatores	 como	 demência,	 osteosporose	 e	
depressão,	 bem	 como	 baixo	 índice	 de	 massa	
corpórea	e	dor	intensa,	assim	como	pacientes	com	
acometimentos	 neurológicos	 e	 em	 reabilitação.	
Contudo,	 as	 instituições	 devem	 adotar	 medidas	
de	prevenção	de	quedas	para	todos	os	pacientes,	
independentemente do risco. 

C)	 A	avaliação	do	 risco	de	queda	deve	ser	 feita	na	
admissão	do	paciente,	com	o	emprego	de	escala	
adequada	 ao	 perfil	 dos	 pacientes	 da	 instituição.	
A	 avaliação	 deve	 considerar	 fatores	 que	 podem	
contribuir	para	o	agravamento	do	dano	em	caso	
de	 queda,	 como	 o	 uso	 de	 anticoagulante	 e	
discrasias	sanguíneas.	

D) Na	 avaliação	 do	 risco,	 deve	 ser	 adotada	 uma	
escala	 que	 permita	 classificar	 o	 risco	 de	 queda	
que	o	paciente	apresenta,	possibilitando	orientar	
intervenções	 necessárias	 para	 evitar	 sua	
ocorrência.	A	avaliação	deve	ser	repetida	a	cada	
3	dias	até	a	alta	do	paciente.	Uma	vez	identificado	
o	risco,	este	deve	ser	sinalizado	visualmente	a	fim	
de alertar toda a equipe de cuidado.       

QUESTÃO 37

Em	 relação	 às	 alterações	 relacionadas	 com	 o	
envelhecimento	 nos	 sistemas	 corporais, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A)	 Diminuição	 da	 circulação	 cerebral	 e	 redução	 na	
velocidade	 da	 condução	 nervosa,	 bem	 como	
aumento	da	pressão	arterial.	

B) Esvaziamento	 gástrico	 e	 esofágico	 retardado,	
além	de	motilidade	gastrintestinal	reduzida.

C)	 Perda	de	densidade	óssea,	da	força	e	tamanho	do	
músculo	e	degeneração	da	cartilagem	articular.

D) Alargamento	 vaginal	 e	 aumento	 da	 sua	
elasticidade;	testículos	mais	firmes.	
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QUESTÃO 38

Acerca	dos	cuidados	paliativos,	analise	as	afirmativas	a	
seguir.

I.	 Para	 que	 os	 cuidados	 voltados	 para	 o	 alívio	
do	 sofrimento	 e	melhora	 da	 qualidade	 de	 vida	
sejam	efetivos,	os	provedores	do	cuidado	devem	
estar	aptos	a	identificar	e	responder	a	todas	as	
necessidades	 humanas	 básicas,	 originalmente	
descritas	 por	 Maslow	 na	 sua	 Hierarquia	 das	
Necessidades	 Humanas.	 As	 necessidades	
fisiológicas,	 assim	 como	 aquelas	 relativas	 à	
segurança,	 estão	 no	 topo	 da	 pirâmide	 descrita	
pelo autor. 

II.	 Os	cuidados	paliativos	são	indicados	para	todos	
os	 pacientes	 (e	 familiares)	 com	 doenças	 que	
ameaçam	 a	 continuidade	 da	 vida	 por	 qualquer	
diagnóstico,	independentemente	da	idade.

III. Os cuidados paliativos se destinam a 
complementar e ampliar os tratamentos 
modificadores	da	doença,	como	também	podem	
ser	 o	 foco	 total	 do	 cuidado,	 com	 intenção	
exclusivamente	paliativa.

IV.	 Ao	 longo	 do	 processo	 de	 adoecimento	 e	 luto,	
desde	a	 realização	do	diagnóstico	até	a	morte,	 
a necessidade de cuidados paliativos permanece 
constante,	ou	seja,	não	sofre	variação,	devendo	
ser	prestada	por	uma	equipe	multiprofissional.	

Estão	corretas	as	afirmativas:

A)	 II	e	III,	apenas.
B) I,	II	e	IV,	apenas.
C)	 I	e	III,	apenas.
D) II,	III	e	IV,	apenas.

QUESTÃO 39

Sobre	 as	 diretivas	 antecipadas	 de	 vontade,	 assinale	 a	
alternativa INCORRETA.

A)	 As	 diretivas	 antecipadas	 de	 vontade	 são	 o	
instrumento	 que	 permite	 à	 pessoa	 registrar	 sua	
vontade	 caso	 a	 doença	 se	 agrave	 e	 ela	 não	
possa	mais	 responder	por	si	mesma.	Tem	como	
objetivo	permitir	que	a	pessoa	faça	suas	escolhas	
sobre	a	assistência	que	deseja	 receber,	ou	não,	
caso ela se encontre incapaz de se comunicar ou 
expressar	sua	vontade.	

B) As	 diretivas	 antecipadas	 de	 vontade	 servem	
também como consentimento para os diversos 
tratamentos que a pessoa possa precisar receber 
e	 não	 são	 passíveis	 de	 modificação	 depois	 de	
declaradas.  

C)	 As	 diretivas	 antecipadas	 de	 vontade	 podem	
ser	 registradas	 em	 cartório	 e	 ser	 eleito	 um	
representante	 legal	 (pessoa	 de	 confiança	 do	
paciente) para a tomada de decisões. Elas 
prevalecerão	sobre	o	desejo	dos	seus	familiares.	
Mesmo	 não	 havendo	 registro	 em	 cartório,	 
o	 paciente	 poderá	 comunicar	 seu	 desejo	 ao	
médico,	que	deverá	fazer	o	registro	no	prontuário.	

D) As	diretivas	antecipadas	de	vontade	atendem	ao	
princípio bioético da autonomia e representam um 
suporte	ético	e	legal	para	que	os	profissionais	de	
saúde	respeitem	a	vontade	da	pessoa	que	ocupa	
o papel do representante do paciente para a 
tomada de decisões.   

QUESTÃO 40

Os	cuidados	paliativos	não	são	um	apêndice	do	tratamento	
da	pessoa	idosa,	mas	um	fundamento	da	sua	assistência.	

Acerca	dos	cuidados	paliativos,	analise	as	afirmativas	a	
seguir.		

I.	 Cuidados	 ao	 fim	 da	 vida	 dizem	 respeito	 à	
assistência que a pessoa deve receber durante 
a	última	etapa	de	sua	vida,	a	partir	do	momento	
em	que	fica	claro	que	ela	se	encontra	em	estado	
de	 declínio	 progressivo	 e	 inexorável,	 estando	
próxima	da	morte.	

II.	 O	 declínio	 funcional,	 a	 fragilidade	 e	 falência	
orgânica	 decorrente	 do	 intenso	 e	 irreversível	
catabolismo	 da	 fase	 avançada	 das	 doenças	
crônico-degenerativas,	 comuns	 em	 idosos	 no	
Brasil,	 constituem	 indicações	 manifestas	 e	
elegíveis	de	cuidados	ao	fim	da	vida.	

III.	 Nos	 cuidados	 paliativos,	 objetiva-se	 propiciar	
a	 autodeterminação	 no	 gerenciamento	 do	
processo	 de	morrer,	 facilitando	 a	 resolução	 de	
pendências,	 bem	 como	 promover	 uma	 morte	
com	qualidade	e	um	processo	de	luto	eficaz	por	
parte	dos	familiares.

IV.	 Assim	 como	 na	 abordagem	 geriátrica,	 os	
cuidados	paliativos	enfocam	o	cuidado	centrado	
na	doença	de	base,	mas	não	perdendo	de	vista	a	
manutenção	da	independência	e	autonomia	dos	
pacientes. 

Estão	corretas	as	afirmativas:

A)	 I,	II,	III	e	IV.

B) II	e	III,	apenas.

C)	 I,	II	e	III,	apenas.	

D) I,	II	e	IV,	apenas.

QUESTÃO 41

A	síncope	é	a	perda	transitória	da	consciência	e	do	tônus	
postural	de	caráter	súbito	e	de	recuperação	espontânea	e	
pode não estar associada a:

A)	 manifestações	de	diversas	doenças.

B) causas	multifatoriais.

C)	 mau	prognóstico	quando	de	causa	cardíaca.

D) 20	 a	 30%	 de	 todas	 as	 consultas	 em	 pronto-
socorros.

QUESTÃO 42

Para	 o	 tratamento	 da	 hipertensão,	 utilizam-se	 vários	
grupos	de	medicamentos	anti-hipertensivos,	entre	eles	os	
vasodilatores diretos. 

Assinale	a	alternativa	que	indica	o	medicamento	que	faz	
parte	desse	grupo.

A)	 Indapamida

B) Mononixidina

C)	 Hidralazina

D) Anlodipiino
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QUESTÃO 43

Sobre	a	fibrilação	atrial	(FA),	assinale	V para	as	afirmativas	
verdadeiras e F para as falsas.

(			)	 Ao	 realizar	 o	 exame	 físico,	 o	 profissional	 deve	
investigar	 sobre	 síncope,	 tonteira,	 vertigem,	
fadiga,	desconforto	torácico	e	palpitações.

(			)	 Uma	opção	de	 tratamento	médico	para	a	FA	é	
a	 cardioversão	 elétrica	 (CVE).	Uma	 importante	
conduta	do	enfermeiro	durante	esse	tratamento	
seria	 a	 verificação	 da	 regulação	 do	 aparelho	
para	 “sinc”	 –	 sincronizado:	 quando	 “sinc”	 está	
ligado,	 o	 aparelho	 dispara	 independentemente	
de	 já	 ter	 ocorrido	 ou	 não	 o	 complexo	 QRS	
(despolarização	ventricular).

(			)	 Uma	 das	 características	 da	 FA	 é:	 “débito	
cardíaco	 diminuído”,	 pois	 há	 nessa	 patologia	
uma	resposta	ventricular	rápida	com	redução	do	
tempo	 para	 enchimento	 ventricular,	 resultando	
em	volume	sistólico	menor.

(			)	 A	FA	é	a	disritmia	mais	comum	que	faz	com	que	
os	pacientes	procurem	a	atenção	médica	e	que	
por sua vez demanda uma série de cuidados no 
tratamento	 de	 enfermagem.	 Essa	 alta	 procura	
pela	 assistência	 se	 justifica	 pelo	 incômodo	
causado pelos principais sinais e sintomas 
dessa	 patologia:	 palpitações	 irregulares,	 fadiga	
e	indisposição.

Assinale	a	sequência	CORRETA.

A)	 V F V V

B) F F V V

C)	 F F F F

D) V V V V

QUESTÃO 44

São	 fatores	 que	 diminuem	a	 dor	 torácica	 relacionada	 a	
causa	cardíaca,	EXCETO:

A)	 Repouso	 físico	 e	 uso	 de	 nitrato	 sublingual	
(isquemia	miocárdica).

B) Inclinação	para	frente	(pericardite).

C)	 Alimentação	 e	 eructação	 (distúrbios	
gastresofágicos).

D) Inspiração	prolongada	(pleurisia).

QUESTÃO 45

Em	relação	à	classificação	da	pressão	arterial	de	acordo	
com	a	medida	casual	no	consultório	(>	18	anos),	o	valor	
pressórico	 de	 140-159	 mmHg	 para	 pressão	 sistólica	 e	
100-109	 para	 a	 pressão	 diastólica	 corresponde	 a	 qual	
classificação,	 segundo	 as	 VI	 Diretrizes	 Brasileiras	 de	
Hipertensão	Arterial?

A)	 Limítrofe.

B) Hipertensão	estágio	1.

C)	 Hipertensão	estágio	2.

D) Hipertensão	estágio	3.

QUESTÃO 46

As	crises	hipertensivas	são	classificadas	em	urgência	e	
emergência	hipertensiva	e	hipertensão	maligna. 

A	 esse	 respeito,	 assinale	 V para	 as	 afirmativas	
verdadeiras e F para as falsas.

(			)	 Emergência	 hipertensiva	 é	 definida	 como	
hipertensão	 grave	 com	 lesão	 aguda	 de	 órgão-
alvo.

(			)	 A	 urgência	 hipertensiva	 é	 caracterizada	 pelo	
aumento	 significativo	 da	 pressão	 arterial	 sem	
evidências	de	lesão	aguda	em	órgão-alvo.

(			)	 A	 urgência	 hipertensiva	 pode	 ser	 tratada	 fora	
do	 ambiente	 de	UTI	 com	medicações	 orais	 no	
período	de	24	a	48	horas.	

(			)	 Na	emergência	hipertensiva,	o	paciente	deverá	
ser	tratado	em	UTI	com	medicação	intravenosa,	
ter	 uma	 redução	 rápida	 e	 gradual	 da	 pressão	
arterial.

Assinale	a	sequência	CORRETA.

A)	 V F V V

B) F F V V

C)	 V V V V

D) F F F F

QUESTÃO 47

Em	relação	ao	ciclo	cardíaco,	é	correto	afirmar:

A)	 A	 fase	 de	 enchimento	 rápido	 inicia-se	 quando	
as	 válvulas	 semilunares	 (aórtica	 e	 pulmonar)	 se	
abrem de maneira passiva em decorrência da 
queda	 da	 pressão	 ventricular	 e	 do	 aumento	 da	
pressão	atrial.

B) Na	 fase	 de	 enchimento	 lento,	 as	 válvulas	
atrioventriculares	(mitral	e	tricúspide)	permanecem	
abertas	e	o	sangue	que	nelas	chega	pelas	cavas	
desce lentamente para os ventrículos.

C)	 Na	 fase	 da	 sístole	 atrial,	 um	 pequeno	 impulso	
elétrico	iniciando	no	nó	sinusal	sinoatrial	(SA)	no	
átrio	direito	(AD),	que	comanda	a	atividade	elétrica	
e	 consequentemente	 a	 atividade	 mecânica	 do	
coração,	se	desloca	repolarizando	(relaxando)	os	
átrios	 e	 em	 seguida	 despolarizando	 (contração)	
os ventrículos.

D) No	 relaxamento	 isovolumétrico,	 começa	
a	 repolarização	 (relaxamento)	 ventricular	
(eletrocardiograficamente	 registrada	 pela	 
onda	 T),	 mas	 como	 as	 válvulas	 semilunares	
acabaram	 de	 se	 fechar	 e	 as	 atrioventriculares	
ainda	não	se	abriram,	não	há	como	o	sangue	sair	
e	o	volume	interno	não	se	modifica.
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QUESTÃO 48

Em	 relação	 aos	 focos	 cardíacos	 e	 suas	 localizações,	
assinale a alternativa CORRETA.

A)	 Foco	 aórtico:	 localizado	 no	 segundo	 espaço	
intercostal	à	esquerda.

B) Foco	 pulmonar:	 localizado	 no	 segundo	 espaço	
intercostal	à	direita.

C)	 Foco	 tricúspide:	 localizado	 no	 terceiro	 espaço	
intercostal	à	esquerda.

D) Foco	mitral:	localizado	no	quinto	espaço	intercostal	
à	esquerda.

QUESTÃO 49

Em	 relação	 às	 alterações	 apresentadas	 no	 traçado	
eletrocardiográfico	 (ECG)	 quando	 o	 paciente	 está	
infartando,	assinale	a	alternativa	CORRETA.

A)	 Não	 é	 necessário	 investigar	 outras	 derivações	
precordiais,	como	a	V7,	V8.

B) O	 supradesnivelamento	 ou	 infradesnivelamento	
do	 segmento	 ST	 indica	 que	 o	 paciente	 está	
infartando.

C)	 Dificilmente	 o	 traçado	 eletrocardiográfico	 vai	
apresentar	alguma	alteração.

D) Somente	 o	 complexo	 QRS	 vai	 apresentar	
alteração.	

QUESTÃO 50

O	choque	cardiogênico	pode	ser	conceituado	como:	

A)	 síndrome	 de	 insuficiência	 circulatória	 aguda	
desenvolvida	como	consequência	da	 falência	do	
músculo	cardíaco.

B) dano	miocárdico	primário	que	produza	disfunção	
ventricular	 deflagrando	 mecanismos	 adaptativos	
no	miocárdio	e	distúrbios	hemodinâmicos.	

C)	 perda	 transitória	 da	 consciência	 e	 do	 tônus	
postural	 de	 caráter	 súbito	 e	 de	 recuperação	
espontânea.

D) grupo	 de	 distúrbios	 nos	 quais	 o	 ventrículo	
esquerdo (VE) ou ambos os ventrículos dilatam 
e	são	 incapazes	de	bombear	volume	sanguíneo	
suficiente	para	suprir	as	demandas	do	organismo.



FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

AO	TRANSFERIR	ESSAS	MARCAÇÕES	PARA	A	FOLHA	DE	RESPOSTAS,	
OBSERVE	AS	INSTRUÇÕES	ESPECÍFICAS	DADAS	NA	CAPA	DA	PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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