
                                                     

 

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ 

PROVA DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2023 

 

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, lápis 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: 22/01/2023 - 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 - A respeito dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as 

sentenças a seguir 

I- A preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral 

constitui um princípio do SUS. 

II- A integralidade nas provisões em sua completude, por meio de serviços e benefícios 

socioassistenciais. 

III- A integração e articulação dos serviços de saúde com a rede socioassistencial, e a 

oferta de capacitação dos trabalhadores da saúde, constitui uma diretriz do SUS. 

Assinale: 

a) Se apenas a afirmativa I estiver correta.  

b) Se apenas a afirmativa II estiver correta.  

c) Se apenas a afirmativa III estiver correta.  

d) Se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 

 

Questão 2 - De acordo com o Decreto Federal nº 7.508 de 2011, na Seção I, que trata das Regiões 

de Saúde e, de acordo com o Art. 5º, para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no 

mínimo, ações e serviços abaixo, EXCETO: 

a) Atenção primária. 

b) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 

c) Especiais de acesso aberto. 

d) Atenção psicossocial. 

 

Questão 3 - A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

Considerando onde serão alocados os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), marque 

Verdadeira (V) ou Falsa (F): 
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(  ) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da 

administração direta e indireta. 

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

pelo Congresso Nacional. 

(   ) Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 

( ) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados somente pelos 

Municípios, sem participação direta dos Estados e Distrito Federal. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA: 

a) V, F, V, V 

b) V, F, F, F 

c) F, F, V, V 

d) V, V, V, F 

 

Questão 4 - De acordo com a Lei Federal 8.080 de 19 de setembro, de 1990 e suas alterações, 

analise as afirmativas a seguir 

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. 

II- O atendimento e internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que 

atuaram nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. 

III- O atendimento e a internação domiciliar só poderão ser realizados por indicação de enfermagem, 

com expressa concordância do paciente e da sua família. 

São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação 

domiciliar previstos em: 

a) I e II apenas. 

b) I e III apenas. 

c) II e III apenas. 

d) I, II e III. 

 

Questão 5 - Rosane, dona de casa de 56 anos, ao final de uma consulta com o médico diz ao 

profissional “estou feliz com o seu atendimento e sempre me lembro que, antigamente, só 

atendiam quem trabalhava e tinha carteira assinada. Eu nunca trabalhei fora e sentia toda essa 
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dificuldade. Ainda bem que isso mudou”. Dentre os princípios do SUS, a qual deles o texto se 

refere mais especificamente: 

a) Equidade. 

b) Universalidade. 

c) Participação Social. 

d) Integralidade. 

 

Questão 6 - Em 2011, um capítulo tratando da assistência terapêutica e da incorporação de 

tecnologia em saúde foi adicionado à lei 8.080 de 1990. A seguir um fragmento do referido 

capítulo: “ documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à 

saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando 

couber; as posologias recomendadas; mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e 

verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS”.  

O fragmento refere-se a: 

a) Ao projeto terapêutico. 

b) Ao fluxo assistencial.  

c) Ao protocolo clínico. 

d) Ao plano de cuidado. 

 

Questão 7 - De acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa CORRETA:  

a) A assistência à saúde é exclusividade da iniciativa privada. 

b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas 

com fins lucrativos. 

c) É competência exclusiva da iniciativa privada executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.  

d) O Sistema Único de Saúde é financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da 

seguridade social da União.  
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Questão 8 - A Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde prioriza as linhas de 

cuidados cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica e dentre os componentes que a 

constitui estão:  

a) Unidades de Terapia Intensiva e Unidades Básicas de Saúde.  

b) Atenção Domiciliar e Sala de Estabilização.  

c) Prevenção e Unidades Ambulatoriais.  

d) Unidades de Pronto Atendimento (UPA 48 horas) e Salas de Triagem. 

 

Questão 9 - As ações de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que são 

responsabilidades comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios são: 

a) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 

b) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 

c) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 

d) Elaboração e atualização periódica do plano de saúde. 

 

Questão 10 - Quando for necessária a contratação de serviços privados, por insuficiência do setor 

público, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu condições contratuais a serem cumpridas, 

onde: 

a) A instituição privada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do 

Sistema Único de Saúde − SUS, como se o serviço privado fosse público, uma vez que, quando 

contratado, atua em nome deste.  

b) A celebração de contrato deve atender as normas de direito público, ou seja, interesse privado 

prevalecendo sobre o público em tratamentos de alto custo.  

c) A integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica centralizadora das autarquias, 

fundações não lucrativas e instituições de longa permanência que compõe o SUS. 

d) A área de atuação dos serviços privados contratados deve ser ilimitada e priorizada pelo gestor 

federal, no momento do repasse da verba pública. 
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Questão 11 - A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990: 

a) Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema 

Único de Saúde.  

b) Dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional 

de Imunizações, estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças, e dá outras 

providências. 

c) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre 

as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.  

d) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e 

funcionamento dos serviços correspondentes. 

 

Questão 12 - A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é único em cada esfera de governo. 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) É exercida no âmbito dos municípios pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 

b) É exercida no âmbito dos Estados e Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou 

órgão equivalente. 

c) É exercida no âmbito da União e do Distrito Federal pelo Ministério da Saúde. 

d) É exercida no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde. 

 

Questão 13 - A Rede de Atenção à Saúde (RAS), criada pelo Decreto Presidencial n° 7.508 de 2011, 

é caracterizada como:  

a) Processos e metas direcionadas estrategicamente para procedimentos de alta complexidade, 

visando buscar retrospectivamente a gestão da clínica e os desfechos favoráveis da assistência. 

b) Estratégias que privilegiam o desenvolvimento de ações que visam fortalecer o processo da 

participação social, a centralização das ações de saúde e dos processos de negociação e 

pactuação entre os gestores. 

c) mecanismos de controle, avaliação e auditoria dos processos técnicos estratégicos dos serviços 

ambulatoriais, para a detecção de melhorias protocolares e redimensionamento de recursos.  

d) Um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em vários níveis de complexidade 

crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. 
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Questão 14 - São princípios organizativos do SUS: 

a) Integralidade e equidade.  

b) Universalidade e descentralização 

c) Regionalização e hierarquização 

d) Participação popular e universalidade 

 

Questão 15 - As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de 

negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de 

Saúde. A atuação dessas comissões tem entre seus objetivos, o de: 

a) Articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva diretamente 

áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

b) Definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das 

redes de ações e serviços de saúde.  

c) Decidir exclusivamente a respeito dos aspectos operacionais e financeiros da gestão 

compartilhada do SUS.  

d) Apoiar os gestores estaduais na formulação de políticas regionais que visem à integração dos 

territórios e dos sistemas de referência e contrarreferência.  

 

Questão 16 - Quanto aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), marque a resposta 

CORRETA: 

a) Universalidade: pressupõe uma lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde que 

parte do princípio de que as equipes que atuam na Atenção Básica nas UBS devem receber e 

ouvir somente as pessoas que estão devidamente cadastradas pelo Agente Comunitário de 

Saúde e que tenham cartão SUS. 

b) Equidade: ofertar cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de 

acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas 

diferenciações sociais e deve atender à diversidade. 

c) Integralidade: conjunto se serviços executados pela equipe de saúde que atendem às 

necessidades da população adscrita nos campos da prevenção e doenças e agravos crônicos, 

não se prestando ao atendimento de casos agudos. 
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d) Gratuidade: conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que exclui a 

responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde. 

 

Questão 17 - No Sistema Único de Saúde (SUS) a participação social é expressa pela existência e 

funcionamento de conselhos de saúde nos três níveis de governo, municipal, estadual e federal. A 

legislação estabelece a composição paritária dos usuários, em relação aos 52 outros segmentos 

representados. Em relação aos Conselhos Estaduais de Saúde, a representação total deve ser 

distribuída da seguinte forma:  

a) 75% de usuários, 15% de trabalhadores de saúde da rede privada e 15% de representantes de 

associações ligadas à sociedade civil.  

b) 50% de usuários, 30% de representantes de movimentos comunitários, associações de 

moradores e entidades equivalentes e 20% de trabalhadores da saúde.  

c) 50% de usuários, 25% de trabalhadores de saúde e 25% de prestadores de serviços (público e 

privado).  

d) 50% de representantes de profissionais da saúde, 30% de usuários e 20% de representantes de 

entidades de defesa do consumidor. 

 

Questão 18 - A base legal do Sistema Único de Saúde (SUS) está fundamentada em um conjunto 

de normas que expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde 

brasileiro. A respeito de algumas dessas normas, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) 

para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa. 

(  ) Na Constituição Federal de 1988 a saúde é um dos setores que estruturam a seguridade 

social, ao lado da previdência e da assistência social (Brasil, 1988). 

(  ) A Lei nº 8.142, de 1990 também conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, dispõe 

principalmente sobre a organização e regulação das ações e serviços de saúde em todo 

território nacional (Brasil, 1990). 

(   ) A Lei nº 8.080, de 1990, estabelece o formato da participação popular no SUS e dispõe 

sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde (Brasil, 

1990). 
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As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente, 

a) V – V – F.  

b) V – F – V. 

c) V – F – F. 

d) F – V – F. 

 

Questão 19 - A lei 12.401, de 2011 trata da Assistência Terapêutica e da incorporação de 

Tecnologia em Saúde. A respeito desta Lei, é correto afirmar que : 

a) A dispensação de medicamentos e produtos de interesse  para a saúde não faz parte da 

Assistência Terapêutica Integral.  

b) Na ausência do protocolo clínico, a dispensação de medicamentos pode ser feita com base nas 

relações de medicamentos instituídas pelo gestor local, e a responsabilidade pelo fornecimento 

será pactuada na Secretaria Estadual de Saúde. 

c) Dentro da Assistência Terapêutica Integral ocorre também a oferta de procedimentos terapêutico, 

em regime ambulatorial e hospitalar exceto domiciliar. 

d) Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os medicamentos e 

produtos necessários nas diferentes fases da doença ou do agravo à saúde de que tratam. 

 

Questão 20 - O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems): 

a) É entidade representativa dos entes municipais para tratar de matérias referentes à saúde. 

b) Vincula-se ao Conselho Nacional de Saúde. 

c) Tem composição paritária de 50% de representantes de usuários. 

d) É órgão do Ministério da Saúde com autonomia administrativa. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 21 - Antônio de 75 anos encontra-se internado em uma unidade de terapia intensiva com 

quadro grave de insuficiência respiratória. Ele encontra-se em ventilação mecânica, com uso de 

sonda nasoentérica para alimentação, sonda vesical de demora, acesso venoso central em veia 

subclávia direita e pressão arterial invasiva em artéria radial esquerda. De acordo com a 

prescrição médica, o paciente está fazendo uso de protetor gástrico, drogas vasoativas, sedação 
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e dieta enteral. Ao receber o balanço hídrico do técnico de enfermagem o enfermeiro observou 

que os ganhos das últimas 24 horas foram de 10ml de protetor gástrico administrado as 6 horas 

da manhã, 500ml de dieta enteral, 250ml de drogas vasoativas e 250ml de sedação e 500ml de 

hidratação venosa, todas em bomba de infusão, já as perdas foram de 1100ml de diurese, e 105ml 

de resíduo gástrico. Nesse caso o balanço hídrico final do paciente será: 

a) positivo (+305ml). 

b) negativo (-305ml). 

 

c) positivo (+405ml). 

 

d) negativo (-405ml). 

 

Questão 22 -  Sepse é uma resposta desregulada do organismo à infecção e trata-se da maior 

causa de mortalidade não cardiológica em cenário de terapia intensiva. A equipe de enfermagem 

possui papel imprescindível no que concerne à identificação precoce da sepse. INSTITUTO 

LATINO-AMERICANO PARA ESTUDOS DA SEPSE. Sepse: um problema de saúde pública. São 

Paulo: Coren, 2020, com adaptações. 

A respeito da identificação e do manejo da sepse, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) O choque séptico é definido pela presença de hipotensão persistente refratária à reposição volêmica 

associada à elevação do lactato sérico, fazendo-se necessária a administração de drogas vasoativas. 

b) Em termos de ressuscitação hemodinâmica no manejo da sepse, o ideal é que medidas como 

reposição volêmica e administração de vasopressores mantenham a pressão arterial média (PAM) dos 

pacientes acometidos acima de 65 mmHg. 

c) Em pacientes com suspeita de sepse, a coleta de culturas deve ser realizada, preferencialmente, antes 

da administração de antibióticos. Caso necessário, deve ser colhido um par de hemocultura de sítios 

diferentes. 

d) A disfunção orgânica na sepse é definida pelo aumento em três pontos no escore Sequential Organ 

Failure Assessment (SOFA) basal. 
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Questão 23 - A sepse acontece como resposta sistêmica à infecção. É necessário que o 

enfermeiro, em cuidados críticos, reconheça os fatores de risco para tal progressão. Então, das 

alternativas abaixo, qual a que apresenta CORRETAMENTE esses fatores? 

 

a) Pressão arterial sistólica < 90 mmHg, temperatura <36ºC ou >38ºC, rebaixamento do nível de 

consciência, Frequência Cardíaca > 90 bpm, Frequência respiratória >20irpm, plaquetopenia. 

b) Pressão arterial < 80x50 mmHg, temperatura < 37,2ºC e, apenas, a presença de inflamação. 

c) Pressão arterial diastólica < 50 mmHg, temperatura > 41ºC, sódio < 100 mmol/L, Leucócitos totais > 

4.000 células/mm³, sem anormalidades nas plaquetas. 

d) Hipóxia, Hemograma com alterações na Hemoglobina e presença de eosinofilia e basofilia, febre 

presente e constante. 

 

Questão 24 - Considere a afirmativa: O tempo expiratório do ventilador mecânico deverá ser maior 

que 3s quando o paciente apresentar PaCO2> 45mmHg.  

 

a) Essa afirmativa é falsa pois o ideal é uma PaCO2> 55mmHg. 

b) Essa afirmativa é verdadeira 

c) Essa afirmativa é falsa porque não se programa o tempo expiratório no Ventilador Mecânico.  

d) Essa afirmativa é falsa porque se programa apenas o tempo inspiratório no Ventilador Mecânico.  

 

Questão 25 - Sabemos que o tubo endotraqueal é inserido pela boca do paciente até a traqueia, a 

fim de fornecer uma via aérea permeável para pacientes que, por si próprios, não conseguem 

manter uma via aérea adequada. Como identificar que o tubo endotraqueal está corretamente 

posicionado? 

 

a) O posicionamento adequado do tubo na traqueia é sugerido pela ausculta do murmúrio vesicular em 

um único campo pulmonar e pela presença de ausculta de borborigmos no epigástrio. 

b) O posicionamento adequado do tubo dentro da traqueia é confirmado de forma mais adequada por 

meio de radiografia de tórax, uma vez que a possibilidade de intubação esofágica esteja excluída. 

c) A presença de borborigmos no epigástrio durante a inspiração do doente sugere intubação correta e 

de forma adequada. 

d) O posicionamento adequado do tubo na traqueia é sugerido pela ausculta do murmúrio vesicular em 

ambos os campos pulmonares e pela presença de ausculta de borborigmos no epigástrio. 
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Questão 26 - Para o diagnóstico e manejo da hipertensão intra-abdominal e da síndrome 

compartimental abdominal é fundamental a mensuração da pressão intra-abdominal (PIA). Em 

relação à técnica de mensuração de PIA no adulto, marque a alternativa INCORRETA: 

Alternativas 

 

a) O paciente deve estar na posição supina completa com o transdutor colocado no zero na linha axilar 

média, ao nível da crista ilíaca. 
 

b) A determinação da PIA deve ser realizada 30 a 60 segundos após a infusão de soro vesical para 

permitir o relaxamento do músculo detrusor da bexiga e evitar sua influência nos valores obtidos. 
 

c) Um volume de infusão máximo de 25 mL de solução salina deve ser utilizado para a técnica de 

mensuração intravesical intermitente. 
 

d) A PIA deve ser sempre expressa em mmHg (1 mmHg = 1,36 cmH2O) e medida no final da inspiração 

depois de garantir que as contrações do músculo abdominal estejam ausentes. 

 

Questão 27 - No que se refere à punção de veia jugular é CORRETO afirmar que: 

 

a) compete ao enfermeiro a realização deste procedimento, desde que o profissional seja dotado de 

habilidade, competência técnica e científica para tal procedimento. 
 

b) é um procedimento de rotina permitido a toda equipe de enfermagem, sendo esta a veia de primeira 

escolha para punção devido ao seu grosso calibre. 
 

c) trata-se de um procedimento exclusivamente médico, sendo proibido a qualquer membro da equipe de 

enfermagem, sob risco de exercício ilegal da medicina. 
 

d) compete ao enfermeiro e ao técnico de enfermagem devidamente treinado para tal procedimento uma 

vez que não há quaisquer riscos ao paciente neste procedimento, 

 

Questão 28 - A enfermeira Renata discute com a equipe de enfermagem a importância do registro 

correto das infusões e eliminações do paciente Jonas que está com uma diarreia intensa e 

desidratação. No início da manhã o paciente apresentou 39oC, tendo uma piora do quadro 

infeccioso, vomitou e evoluiu para uma insuficiência respiratória decorrente da broncoaspiração. 

A IOT ocorreu mobilizando toda a equipe de saúde da UTI. A respeito da conduta adequada da 

enfermeira nessa situação, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 
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I. A enfermeira deverá registrar nas perdas insensíveis o valor da maior temperatura subtraída a 

temperatura ideal do sangue (37oC), vezes dois que é uma constante e multiplica-la pelo peso do 

paciente. Somado a esse total, multiplica-se o peso do paciente vezes o coeficiente da ventilação 

mecânica que é 15. 

PORQUE 

II. O impresso do BHE onde se registra os sinais vitais do paciente a cada duas horas, além dos 

ganhos e perdas totais, é um grande aliado do enfermeiro intensivista na avaliação da evolução 

do quadro de saúde do paciente, mas não se deve suprimir a visita no leito e o exame físico do 

paciente. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA. 

 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

 

Questão 29 - Considerando que a Pressão Venosa Central (PVC) é muito utilizada na Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) como um dos parâmetro para o planos de cuidados, leia as frases abaixo e 

a seguir assinale a alternativa CORRETA. 

I. A PVC consiste na pressão de enchimento do lado esquerdo do coração, ou na pré-carga do 

ventrículo esquerdo, e reflete a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo na ausência de 

lesão valvar tricúspide. 

II. A PVC deve ser mensurada nos casos de hipotensão sem resposta ao tratamento clínico, 

hipovolemia e necessidade de drogas inotrópicas. 

III. A PVC é um parâmetro que indica a função cardíaca esquerda na ausência de disfunção 

cardiopulmonar, o tônus vascular do paciente e sua resposta ao tratamento e o estado de 

hidratação. 

IV. A PVC é monitorizada continuamente e instalada pelo enfermeiro, por meio de um cateter 

venoso central inserido comumente pela veia subclávia ou jugular interna, que desemboca na veia 

cava superior, sendo o seu valor aferido através de uma coluna de água. 

a) As frases I e III estão corretas 

b) As frases I, II, III e IV estão corretas 

c) As frases II e IV estão corretas 

d) As frases I e IV estão corretas 



 

 

Processo Seletivo Residência Multiprofissional – 2023 

 

Página 14  

 

 

Processo Seletivo Residência Multiprofissional 2023 

Questão 30 - Qual o melhor parâmetro para avaliação da eficiência da reposição volêmica na fase 

aguda da queimadura é:  

 

a) débito  cardíaco 

b) frequência cardíaca  

c) débito urinário 

d) pressão arterial   

 

Questão 31 - Visando a Segurança do Paciente dentro da Unidade de Terapia Intensiva, diante do 

disparo do alarme do monitor multiparâmetros, o enfermeiro deverá: 

 

a) analisar o alarme, prestar assistência ao paciente se necessário e programar o monitor 

multiparâmetros conforme as especificidades do paciente. 

b) desligar o alarme, pois muitos alarmes são inconsistentes. 

c) parametrizar os alarmes. 

d) avaliar o alarme e parametrizar o monitor multiparâmetros. 

 

Questão 32 - PAVM é definida como pneumonia nosocomial associada a ventilação mecânica que 

se desenvolve em 48 a 72 horas após a intubação endotraqueal. Analise as afirmativas abaixo e dê 

valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

( ) A higiene oral com clorexidina e o decúbito elevado a 30º - 45 º graus contribuem para a 

prevenção da PAVM. 

(  ) A higiene das mãos não tem relação com a prevenção da PAVM. 

( ) A radiografia de tórax (RX) não é um exame utilizado como ferramenta para diagnóstico e 

acompanhamento da PAVM. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a) V, V, V    

b) V, V, F      

c) V, F, F  

d) F, V, F    

 

Questão 33 - Sobre os cuidados de enfermagem no monitoramento da pressão intra-arterial, 

assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas. 

(  ) O transdutor é nivelado a um ponto de referência externo conhecido como eixo flebostático, 

localizado no quinto espaço intercostal, nível axilar médio. 
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(  ) É fundamental a verificação periódica do sistema para assegurar a permeabilidade do cateter, 

a pressão adequada da bolsa pressurizadora e o posicionamento correto dos transdutores. 

(  ) As medidas de pressão são tomadas com o paciente em decúbito dorsal e a cabeceira do leito 

pode estar elevada em até 15º, desde que a interface ar-líquido seja nivelada após qualquer 

alteração na posição do cliente. 

(  ) Concomitante ao registro dos valores da pressão arterial, deve-se avaliar a onda de pressão 

intra-arterial, que é constituída por uma inflexão ascendente rápida (produzida pela ejeção rápida 

do sangue do ventrículo esquerdo para a aorta), uma incisura dicrótica clara (que sinaliza o 

fechamento da valava aórtica e o início da diástole) e um ponto final definido (que reflete o final da 

diástole). 

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 34 - O equilíbrio hídrico é um processo dinâmico indispensável para a vida. O balanço 

hídrico é a monitoração detalhada de líquidos administrados e eliminados num determinado 

período. Assinale a alternativa correta quanto aos cuidados de enfermagem nesse cenário. 

a) Anotar a infusão de líquidos por via oral, enteral e parenteral, acima de 50 mL. 
 

b) O cálculo parcial e total do balanço hídrico deve ser realizado pelo enfermeiro às 4h. 
 

c) As anotações de ganhos devem ocorrer sempre antes do término da infusão ou ingestão. 
 

d) O volume do dreno de tórax deve ser anotado às 6h ou caso o conteúdo ultrapasse 2/3 da capacidade 

do frasco, sendo necessária a troca do selo d’água. 
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Questão 35 - No que se refere às normas de precaução padrão e isolamento para pacientes com 

diagnóstico de MRSA (Stafilococus aureos multiresistentes) recomenda-se a adoção de:  

 

a) precauções de contato;  

b) precauções respiratórias para aerossóis;  

c) precauções com sangue e líquidos corpóreos;  

d) isolamento respiratório para gotículas; 

 

Questão 36 - A parada cardiorrespiratória requer intervenção imediata. Para tal, a enfermagem 

deve manter no carro de parada as medicações utilizadas na reanimação cardiopulmonar cerebral. 

As medicações que NÃO podem faltar são:  

 

a) hidroclorotiazida; captopril; propanolol; furosemida e alfametildopa;  

b) adrenalina; bicarbonato de sódio; atropina; xilocaína e gluconato de cálcio;  

c) corticóides; aminofilina; heparina; broncodilatadores e nitratos;  

d) atropina; dolantina; ringer lactato, verapamil e manitol.; 

 

Questão 37 - Foi prescrito penicilina a 4,8 milhões de UI, por via intramuscular, em dose única. Na 

sala de preparo de medicamentos dispõe-se de frascos de penicilina de 1,2 milhões de UI, que 

vêm acompanhados de ampolas de 1 ml de diluente. A quantidade de frascos a ser utilizada no 

preparo dessa medicação e o volume de solução a ser administrado são, respectivamente:  

 

a) 4 e 4 ml;  

b) 4 e 6 ml;  

c) 4 e 2 ml;  

d) 2 e 2 ml; 

 

Questão 38 - Dentre as patologias abaixo, identifique aquela na qual são indispensáveis cuidados 

de enfermagem na monitorização do balanço hídrico e na pesagem diária do paciente.  

 

a) anemia;  

b) insuficiência renal; 

c) hepatite;  

d) acidente vascular encefálico. 
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Questão 39 - Para diminuir a incidência de úlceras de pressão, são necessários os seguintes 

cuidados preventivos de enfermagem:  

 

a) massagens locais e banhos várias vezes ao dia;  

b) mudanças de posição regulares do paciente e uso de dispositivos para alívio da pressão quando 

necessário;  

c) troca diária do colchão e dos dispositivos para alívio da pressão;  

d) uso de colchão de água e retirada mínima do paciente do leito;  

 

Questão 40 - Durante a alimentação, um paciente hospitalizado, clinicamente estável, subitamente 

apresenta tosse, respiração difícil e ruidosa, impossibilidade de falar, evoluindo para perda da 

consciência. Esses sinais e sintomas indicam a ocorrência de: 

 

a) desconforto gastrintestinal;  

b) intolerância alimentar;  

c) obstrução das vias aéreas;  

d) hemorrragia digestiva; 
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