
                                                     

 

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ 

PROVA DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2021 

 

ENFERMAGEM 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO 

Leia atentamente as seguintes instruções: 

1) Você receberá do fiscal o seguinte material: 

a) Um cartão de respostas destinado à marcação da opção que julgar acertada em cada pergunta; 

b) Um caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões e respectivas opções, sem repetição ou falha. 

2) Verifique se este material está em ordem. Ocorrendo dúvidas, notifique imediatamente ao fiscal. 

3) Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras a),b),c),d); 

somente uma alternativa responde ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta; a marcação 

de mais de uma alternativa no cartão anula a questão, mesmo que uma delas esteja correta. 

4) As questões são identificadas pelo número que se situa junto ao seu enunciado. 

5) Preencha completamente o espaço correspondente a letra escolhida, com caneta esferográfica com tinta 

azul ou preta.  

6) Tenha muito cuidado com o cartão de respostas para não dobrá-lo, amassá-lo ou manchá-lo em nenhuma 

hipótese será fornecido um substituto. NÃO É PERMITIDO O USO DE CORRETIVO, NEM RASURAS. 

7) Sob a carteira somente será permitido o documento de identificação, caneta e borracha. 

8) Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de respostas assinado. 

9) Boa prova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Condição de anulação da prova: 
Espaços preenchidos à lápis ou caneta hidrocor. 

É proibido portar quaisquer aparelhos eletrônicos, mesmo desligados, incluindo relógio, 
computadores de mão, calculadoras, telefones celulares, etc. 

A comprovação do porte de qualquer equipamento eletrônico pelo candidato resultará em sua 
eliminação do processo seletivo. 

 

ATENÇÃO 

Data: 10/01/2021 - Domingo 
Local: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus - HMTJ 
Endereço: Rua Dr. Dirceu de Andrade, 33 – São Mateus – Juiz de Fora/MG 
Horário: 09:00 horas 
Sala: 106 
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CONHECIMENTOS GERAIS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

 

Questão 1 - Com base no disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, marque a 

alternativa CORRETA sobre o conceito de saúde:  

 

a) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante ações sociais e serviços econômicos 

que visem à redução do desenvolvimento de doenças e outros agravos a vida do indivíduo e ao acesso 

universal e paritário às ações e serviços para sua promoção e recuperação. 

b) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

focados na sua assistência e recuperação. 

c) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

d) A saúde é direito do Estado, sendo dever de todos garantir políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. 

 

Questão 2 - Sobre as regiões de saúde, segundo o Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011, marque 

a alternativa CORRETA: 

 

a) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as 

diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite. 

b) A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar 

as normas que regem somente as relações brasileiras. 

c) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, 

urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, e 

vigilância em saúde. 

d) As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos. 

 

Questão 3 - A Lei orgânica da saúde, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, é a seguinte: 

 

a) Lei Federal nº 8142, de 28 de dezembro de 1990. 

b) Lei nº. 8080 de 19 de setembro de 1990.  
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c) Lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1988. 

d) Lei Federal nº. 8080 de 19 de setembro de 1988. 

 

Questão 4 - Sobre as diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), analise as assertivas a seguir: 

 

I- O atual perfil epidemiológico brasileiro é caracterizado por uma tripla carga de doença que 

envolve a persistência de doenças parasitárias, infecciosas e desnutrição, doenças crônicas e 

seus fatores de risco e causas externas. 

II- Os pontos de atenção à saúde são entendidos como espaços onde se ofertam determinados 

serviços de saúde, sendo exemplos os domicílios, as unidades básicas de saúde, as unidades 

ambulatoriais especializadas, os serviços de hemoterapia e hematologia, os centros de apoio 

psicossocial, as residências terapêuticas, entre outros. 

III- Fundamenta-se na compreensão da Atenção Primária a Saúde como primeiro nível de atenção, 

enfatizando a função resolutiva dos cuidados secundários sobre os problemas mais comuns de 

saúde e a partir do qual se realiza e coordena o cuidado em todos os pontos de atenção. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

a) Somente a afirmativa I está correta.  

b) Somente a afirmativa III está correta.  

c) Somente as afirmativas I e II estão corretas.  

d) As afirmativas I, II e III estão corretas. 

 

Questão 5 - De acordo com o disposto na Portaria Nº 1.600, de 7 de julho de 2011, constitui-se uma 

diretriz da Rede de Atenção às Urgências: 

 

a) Monitoramento e avaliação da qualidade dos serviços através de indicadores de desempenho que 

investiguem apenas a resolutividade da atenção. 

b) Articulação interfederativa entre os diversos gestores desenvolvendo atuação solidária, responsável e 

não-compartilhada. 

c) Humanização da atenção garantindo efetivação de um modelo descentralizado no usuário e baseado 

nas suas necessidades de saúde. 

d) Participação e controle social dos usuários sobre os serviços. 
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Questão 6 - Conforme o Art. 198 da Constituição da República Federativa do Brasil, as ações e 

serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único, organizado de acordo com a seguinte diretriz: 

 

a) Participação da comunidade. 

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

c) Atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades 

preventivas. 

d) Atendimento prioritário aos adoecidos, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 

 

Questão 7 - A direção do Sistema Único de Saúde é única, de acordo com o inciso I do Art. 198 da 

Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos, EXCETO: 

 

a) No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde. 

b) No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 

c) No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 

d) No âmbito Federal, pelo CONASEMS. 

 

Questão 8 - Com base nos termos da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, seu Art. 2° dispõe 

que os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como: 

 

a) Despesas de custeio e de capital do Estado, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta. 

b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 

Ministério da Saúde. 

c) Investimentos previstos no Plano Quinzenal do Ministério da Saúde. 

d) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 

Federal. 

 

Questão 9 - Com base no Capítulo VI da Lei 8.808/90 que se referente ao Subsistema de Atendimento 

e Internação Domiciliar, analise as seguintes afirmativas: 

 

I- Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, 

principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de 

assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. 
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II- O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que 

atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. 

III- O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com 

expressa concordância do paciente e de sua família.      

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

a) Somente a afirmativa I está correta.  

b) Somente a afirmativa III está correta.  

c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.  

d) As afirmativas I, II e III estão corretas. 

 

Questão 10 - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 

conveniados que integram o Sistema Único de Saúde, são desenvolvidos de acordo com as 

diretrizes previstas no Art. 198 da Constituição Federal, obedecendo princípios como: 

 

a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde apenas nos níveis primários e secundários de 

assistência. 

b) Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e descontínuo das ações e serviços 

preventivos coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

c) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 

d) Manutenção restrita das informações à equipe sobre sua saúde das pessoas assistidas. 

 

Questão 11 - Assinale a alternativa CORRETA quanto a lei que dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS): 

 

a) Lei 8.080/1990. 

b) Lei 8.142/1990.  

c) Decreto 99.438/1990. 

d) Decreto 1.651/1995. 

 

Questão 12 - Conforme o Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acesso universal, igualitário e 

ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na 

rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço. São Portas de 

Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços: 
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a) Somente de atenção primária. 

b) Somente de atenção primária e de atenção de urgência e emergência. 

c) De atenção primária, de atenção de urgência e emergência, de atenção psicossocial, exceto as 

especiais de acesso aberto. 

d) De atenção primária, de atenção de urgência e emergência, de atenção psicossocial e especiais de 

acesso aberto. 

 

Questão 13 - No Brasil, o debate em torno da busca por maior integração adquiriu nova ênfase a 

partir do Pacto pela Saúde, que contempla o acordo firmado entre os gestores do SUS e ressalta a 

relevância de aprofundar o processo de regionalização e de organização do sistema de saúde sob 

a forma de Rede como estratégias essenciais para consolidar os princípios de: 

 

a) Universalidade, Integralidade e Equidade. 

b) Universalidade, Regionalização e Equidade. 

c) Descentralização, Regionalização e Integralidade. 

d) Descentralização, Integralidade e Equidade. 

 

Questão 14 - No Art. 19-P, da Lei que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de 

tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, é colocado que na falta de protocolo 

clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a 

saúde será realizada: 

 

a) Com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as 

competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na 

Comissão Intergestores Tripartite. 

b) No âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de 

medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento 

será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite. 

c) No âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos 

instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no 

Conselho Municipal de Saúde. 

d) Com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as 

competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na 

Comissão Intergestores Bipartite. 
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Questão 15 - Marque a alternativa CORRETA sobre as declarações formuladas pela Conferência 

Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, reunida em Alma–Ata: 

 

a) A Conferência enfatiza que a saúde – estado de simples a ausência de doença ou enfermidade – é um 

direito humano fundamental. 

b) É direito e dever apenas do Estado participar individual e coletivamente no planejamento e na execução 

de seus cuidados de saúde. 

c) Os cuidados primários de saúde têm em vista os principais problemas de saúde da comunidade, 

proporcionando serviços de proteção, cura e reabilitação, conforme as necessidades. 

d) A Conferência enfatiza que a consecução do mais alto nível possível de saúde é a mais importante meta 

social mundial, cuja realização requer a ação de muitos outros setores sociais e econômicos, exceto o 

setor saúde. 

 

Questão 16 - Com base no disposto na Norma Regulamentadora - NR 32 de 16 de novembro de 

2005, assinale a alternativa que descreve sua finalidade: 

 

a) Estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde 

dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e 

assistência à saúde em geral. 

b) Alterar a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a 

incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. 

c) Dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

d) Dispor sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e outras 

providências. 

 

Questão 17 - Conforme o Art. 3° da Lei Orgânica da saúde, os níveis de saúde expressam a 

organização social e econômica do País, tendo como exemplo os seguintes determinantes e 

condicionantes da saúde: 

I- Órgãos públicos. 

II- Meio ambiente. 

III- Transporte. 

IV-  Acesso aos bens e serviços essenciais. 

  

Marque a alternativa CORRETA: 
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a) Somente as afirmativas II e III estão corretas.  

b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.  

c) As afirmativas II, III e IV estão corretas. 

d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

 

Questão 18 - São objetivos da Rede de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde conforme a 

legislação vigente, EXCETO: 

 

a) Centralizar o atendimento do usuário em um nível de atenção, evitando perda de informações. 

b) Promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, 

integral, de qualidade, responsável e humanizada. 

c) Incrementar o desempenho do Sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária.  

d) Eficiência econômica. 

 

Questão 19 - A Portaria Nº 1.600, de 7 de julho de 2011, reformula a Política Nacional de Atenção às 

Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo 

com esta Portaria, a Rede de Atenção às Urgências é constituída pelos seguintes componentes, 

EXCETO: 

 

a) Sala de estabilização. 

b) SAMU 192 e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências. 

c) Atenção hospitalar e ambulatorial, excluindo a domiciliar. 

d) Força Nacional de Saúde do SUS. 

 

Questão 20 - O Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/90 para 

dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 

interfederativa, considera: 

 

a) Portas de Entrada - somente serviços de atendimento emergencial à saúde do usuário no SUS. 

b) Comissões Intergestores - instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição 

das regras da gestão compartilhada do SUS. 

c) Rede de Atenção à Saúde - conjunto de ações e serviços de saúde desarticulados em níveis de 

complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. 

d) Serviços Especiais de Acesso Aberto - serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa 

que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento na atenção primária a saúde. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 21 - De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC), na qual regulamenta o 

funcionamento das Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a RDC 07/2010 alterada em 2012 pela RDC 

26/2012, no que tange, a composição da equipe de Enfermagem de uma UTI de 32 leitos será: 

 

 a) A equipe de enfermagem por plantão deverá ser formada por 3 enfermeiros e 15 técnicos de 

enfermagem. 

 b) A equipe de enfermagem por plantão deverá ser formada por 3 enfermeiros e 16 técnicos de 

enfermagem e 2 auxiliares de enfermagem.  

c) A equipe de enfermagem por plantão deverá ser formada por 4 enfermeiros e 16 técnicos de 

enfermagem.  

d) A equipe de enfermagem por plantão deverá ser formada por 4 enfermeiros e 15 técnicos de 

enfermagem. 

Questão 22 - Seguindo as orientações da RDC 07/2010, na seção que regulamenta o processo de 

trabalho, devem ser assegurados, pelos os profissionais que atuam na UTI, os seguintes itens 

EXCETO: 

a) Fornecimento de orientações aos familiares e aos pacientes, quando couber, em linguagem clara, sobre 

o estado de saúde e a assistência a ser prestada desde a admissão até a alta, prestada somente pelo 

profissional médico. 

b)  Ações de humanização da atenção à saúde. 

c)  Promoção de ambiência acolhedora.  

d)  Incentivo à participação da família na atenção ao paciente, quando pertinente. 

Questão 23 – A fadiga de alarmes de aparelhos eletromédicos foi considerada um dos perigosos 

que a tecnologia traz aos serviços de saúde atrelado, a essa condição os profissionais da saúde 

tem um desafio no que se refere a segurança do paciente submetido ao tratamento intensivo. Sobre 

esta questão cotidiana em UTI, diante do disparo do alarme do monitor multiparâmetros, o 

enfermeiro deverá: 
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a) Silenciar o alarme, pois na UTI prioriza-se um ambiente mais calmo para a recuperação e do paciente. 

b)  Desligar o alarme, pois muitos alarmes são inconsistentes e atrapalha o processo de trabalho. 

c)  Avaliar o alarme e parametrizar o monitor multiparâmetros conforme as especificidades do paciente. 

d) Analisar o alarme, prestar assistência ao paciente se necessário e programar o monitor 

multiparâmetros conforme as especificidades do paciente. 

Questão 24 - Camila é enfermeira na UTI do hospital de referência em atendimento aos pacientes 

acometidos por coronavírus (SARS), ela estava orientando seus técnicos quanto a paramentação 

para a realização da aspiração das vias aéreas em pacientes entubados. Marque a opção CORRETA:  

a) lavar as mãos, colocar capote, máscara cirúrgica, gorro, óculos, face schild e luva. 

b) lavar as mãos, colocar capote, máscara PFF2, óculos e gorro. 

c) lavar as mãos, colocar capote, máscara N95, gorro e luva. 

d) lavar as mãos, colocar capote, máscara PFF2, gorro, óculos, face schild e luva. 

Questão 25 - A AIDS (HIV) é uma infecção preocupante que exige que os profissionais fiquem mais 

atentos no momento de manejo e assistência ao paciente acometido pela patologia. Qual o tipo de 

precaução é adotado para HIV positivo: 

a) aerossóis. 

b) gotículas. 

c) padrão 

d) contato. 

Questão 26 - O Processo de Enfermagem é uma ferramenta utilizada para sistematizar a assistência, 

de forma intelectual de trabalho do enfermeiro que norteia o processo de raciocínio clínico e a 

tomada de decisão diagnóstica, de resultados e de intervenções. A utilização desta ferramenta 

possibilita a documentação dos dados relacionada às etapas do processo. O PE é uma ferramenta 

que necessita sustentação teórica, que refletem nos metaparadigmas da enfermagem, para a sua 

utilização. Marque a resposta CORRETA: 
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a) pessoa, ambiente, saúde e enfermagem 

b) prevenção, promoção, recuperação e reabilitação 

c) sistemático, dinâmico e flexível 

d) conhecimento, habilidade e atitude. 

 

Questão 27 - De acordo com o manual da ANVISA sobre Medidas de Prevenção de Infecção 

Relacionada à Assistência à Saúde, no que diz respeito a recomendação da troca do cateter 

periférico em adultos podemos afirmar que: 

 

a) O cateter de poliuretano de ser trocado 72 horas independente da limitação da rede venosa. 

b) O cateter de teflon pode ser trocado em 96 horas, mas fica a critério do profissional de enfermagem, 

pois quanto antes trocar, menor é o risco de infecção. 

c) Nas situações em que o acesso periférico é limitado, a decisão de manter o cateter além das 72-96 

horas depende da avaliação do cateter, da integridade da pele, da duração e do tipo da terapia prescrita 

e deve ser documentado nos registros do paciente. 

d) O cateter deve ser trocado a cada 24 horas, como medida de prevenção das infecções por corrente 

sanguínea. 

Questão 28 - Foi prescrito para a paciente ARC, 60 anos uma bolsa de concentrado de hemácias 

300ml, o tempo máximo para infusão da mesma é de 4 horas, contando como início da infusão a 

hora que a bolsa foi retirada da refrigeração. O cálculo da infusão em gotas/min é de: 

 

a) 25gts/min 

b) 28gts/min 

c) 78gts/min 

d) 75gts/min 

Questão 29 - Durante o plantão a paciente JJC apresentou uma hipotensão e o médico plantonista 

prescreveu infusão rápida de cristalóide venoso, com o objetivo de elevar a pressão arterial da 

paciente. Durante o procedimento o enfermeiro deverá tomar qual medida para garantir a qualidade 

e a segurança da assistência? 

 

a) Medir a diurese com frequência. 

b) Aferir a pressão venosa central com o objetivo de investigar uma sobrecarga cardíaca. 

c) Verificar o turgor da pele para prevenir uma desidratação 
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d) Aferir a pressão arterial de 15/15min até a reestabilização dos valores pressóricos e suspensão da 

infusão. 

 

Questão 30 - Segurança do Paciente, é considerada a mais importante dimensão quando se fala em 

qualidade na assistência à saúde. Fazem parte das metas internacionais para segurança do 

paciente, EXCETO: 

 

a) Melhorar a comunicação entre profissionais de saúde. 

b) Utilização correta dos EPI’s. 

c) Reduzir o risco de quedas. 

d) Higienizar as mãos. 

 

Questão 31 - Você é o enfermeiro plantonista da UTI e se deparada com este traçado do paciente 

no monitor multiparâmetro. Trata-se: 

 

 
 

a) Atividade elétrica sem pulso. 

b) Fibrilação ventricular. 

c) Assistolia. 

d) Taquicardia ventricular. 

 

Questão 32 - De acordo com enunciado e resposta da questão anterior. Diante do reconhecimento 

da PCR qual a conduta você realizará: 

 

a) Administrar adrenalina 

b) Ministrar choque com o desfibrilador cardíaco 

c) Preparar material para intubação orotraqueal 

d) Realizar compressão cardíaca 

 

Questão 33 - De acordo com as Diretrizes internacionais para a gestão de sepse e choque séptico 

publicado em 2016 a droga vasoativa de primeira escolha em caso de sepse é: 
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a) Vasopressina  

b) Dobutamina 

c) Dopamina 

d) Noroepinefrina 

 

Questão 34 - Seguindo as recomendações da Gestão de Sepse, marque a alternativa correta para 

as metas de ressuscitação nas primeiras 6 horas do paciente internado na UTI. 

 

a) PVC 8 a 12mmHg; PAM>65mmHg; SvcO2 >70%; diurese > 0,5ml/Kg/h; normalização do lactato. 

b) PVC 12 a 15mmHg; PAM>80mmHg; SvcO2 >60%; diurese > 1,0ml/Kg/h; normalização do lactato. 

c) PVC 12 a 15mmHg; PAM>65mmHg; SvcO2 >60%; diurese > 1,0ml/Kg/h; redução do lactato. 

d) PVC 8 a 12mmHg; PAM>65mmHg; SvcO2 >80%; diurese > 0,5ml/Kg/h; lactato estável. 

 

Questão 35 - O paciente internado em UTI evolui para uma hipotensão (PA 70x40 mmHg), não 

apresenta melhora, realizado reposição volêmica adequada, e paciente mantém lactato com valor 

de 40 mg/dl. O diagnóstico provável deste paciente é: 

 

a) Choque hipovolêmico 

b) Choque séptico 

c) Sepse grave 

d) Sepse refratária 

 

Questão 36 - As recomendações da nova diretriz para o tratamento antimicrobiano na sepse 

consistem em: 

 

a) Colher urocultura + 2 pares de hemocultura e iniciar ATB na primeira hora. 

b) Colher urocultura + 2 pares de hemocultura e iniciar ATB nas primeiras 3 horas. 

c) Colher urocultura + 1 pare de hemocultura e iniciar ATB nas primeiras 3 horas 

d) Colher urocultura + dispensar hemocultura e iniciar ATB na primeira hora 

 

Questão 37 - SRC 64 anos, deu entrada no hospital por queimadura provocada por chamas, após 

tentativa de fazer uma fogueira obteve acometimento em tronco anterior e membros inferiores. 

Apresentou lesões sangrantes e pouca dor. HPP: HAS e ICC, peso 60 kg e Altura 1,70. Calcule a 

Superfície Corporal Queimado (SCQ). 
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a) 55% de SCQ 

b) 54% de SCQ 

c) 36% de SCQ 

d) 37% de SCQ 

 

Questão 38 - Seguindo o enunciado e o desenvolvimento da questão anterior, calcule a infusão total 

de soro fisiológico 0,9% nas primeiras 8 horas de infusão. 

 

a) Nas 24 horas serão infundidas 6480 ml e nas primeiras 8 horas o paciente irá receber 135gts/min. 

b) Nas 24 horas serão infundidas 12960 ml e nas primeiras 8 horas o paciente irá receber 270gts/min 

c) Nas 24 horas serão infundidas 8640 ml e nas primeiras 8 horas o paciente irá receber 180 gts/min 

d) Nas 24 horas serão infundidas 13200 ml e nas primeiras 8 horas o paciente irá receber 270 gts/min 

 

Questão 39 – A infusão de derivados de sangue como: concentrado de hemácias, plaquetas, plasma 

fresco, determinam a infusão de: 

 

a) Cristalóide 

b) Venóclise 

c) Gastróclise 

d) Colóide 

 

Questão 40 - RRG, 50 anos está internada aguardando cirurgia e encontra-se em sua prescrição 

500ml de soro fisiológico em 24 horas em bomba de infusão continua, a infusão registrada no 

aparelho será de: 

 

a) 25ml/h 

b) 20gts/min 

c) 21ml/h 

d) 30gts/min  

 


