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PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO
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ENFERMEIRO INTENSIVISTA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

QUESTÃO 01
Considere as afirmações acerca do texto, julgando-as
como V (para verdadeiras) e F (para falsas):

SOLIDARIEDADE...
Lya Luft

( ) Segundo a autora, a solidariedade vai além de gestos
de doações e campanhas, é um aprendizado da
humanidade pessoal;
( ) Pelas características o texto é uma notícia, em razão
de seu caráter objetivo;
( ) Predomina a descrição, por ser um texto injuntivo;
( ) Predomina, como tipologia, a dissertação.

É muito mais do que doar agasalhos ou alimentos
para instituições. Mas... O que é ser solidário? Onde deve
começar este aprendizado? O texto a seguir aborda essas
questões, é um chamamento para a ação (que pode estar
bem ao seu alcance).
O gesto não precisa ser grandioso nem público, não
é necessário pertencer a uma ONG ou fazer uma
campanha. Sobretudo, convém não aparecer.
O gesto primeiro devia ser natural, e não decorrer
de nenhum lema ou imposição, nem convite nem sugestão
vinda de fora. Assim devíamos ser habitualmente, e não
somos, ou geralmente não somos: cuidar do que está do
nosso lado.
Cuidar não só na doença ou na pobreza mas no
cotidiano, em que tantas vezes falta a delicadeza, a
gentileza, a compreensão; esquecidos os pequenos rituais
de respeito, de preservação do mistério, e igualmente da
superação das barreiras estéreis entre pessoas da mesma
casa, da família, das amizades mais próximas. Dentro de
casa, onde tudo deveria começar, onde se deveria fazer
todo dia o aprendizado do belo, do generoso, do delicado,
do respeitoso, do agradável e do acolhedor, mal
passamos, correndo, tangidos pelas obrigações.
Tão fácil atualmente desculpar-se com a pressa: o
trânsito, o patrão, o banco, a conta, a hora extra... Tudo
isso é real, tudo isso acontece e nos enreda e nos paralisa.
Mas, por outro lado, se a gente parasse (mas parar
pra pensar pode ser tão ameaçador...) e fizesse um
pequeno cálculo, talvez metade ou boa parte desses
deveres aparecesse como supérfluo, frívolo, dispensável.
Uma hora a mais em casa não para se trancar no
quarto, mas para conviver. Não com obrigação, sermos
felizes com hora marcada e prazo pra terminar, mas
promover desde sempre a casa como o lugar do encontro,
não da passagem; a mesa como lugar do diálogo, não do
engolir quieto e apressado; o quarto como o lugar do
afeto, não do cansaço.
Pois se ainda não começamos a ser solidários dentro
de nós mesmos e dentro de nossa casa ou do nosso círculo
de amigos, como querer fazer campanhas, como
pretender desfraldar bandeiras, como desejar salvar o
mundo - se estamos perdidos no nosso cotidiano? Como
dizer a palavra certa se estamos mudos, como escutar se
estamos surdos, como abraçar se estamos congelados?
Para mim, a solidariedade precisa ser antes de tudo
o aprendizado da humanidade pessoal. Depois de sermos
gente, podemos - e devemos - sair dos muros e tentar
melhorar o mundo. Que anda tão, tão precisado.

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, V, F;
C) V, F, F, V;
D) F, F, V, V.
QUESTÃO 02
Sobre aspectos
informações:

linguísticos

do

texto,

analise

as

“Mas, por outro lado, se a gente parasse (mas parar,
pra pensar pode ser tão ameaçador...)” o elemento
coesivo destacado pode ser substituído por, “todavia”
sem alterar o sentido da frase;
II. “...em que tantas vezes falta a delicadeza, a gentileza,
a compreensão”, as vírgulas são usadas para separar
termos de mesmo valor sintático;
III. As palavras “fácil”, “solidário” e “frívolo” são
acentuadas pela mesma regra gramatical;
IV. “Sobretudo, convém não aparecer.” O elemento
coesivo destacado pode ser substituído por
“principalmente”, mantendo a coerência textual.
I.

Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) I, II e III;
C) II e III;
D) I, II e IV.
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Leia o poema de Cecília Meireles para responder às questões 03 e 04:
Motivo
Eu canto porque o instante existe
e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:
sou poeta.
Irmão das coisas fugidias,
não sinto gozo nem tormento.
Atravesso noites e dias
no vento.
Se desmorono ou se edifico,
se permaneço ou me desfaço,
— não sei, não sei. Não sei se fico
ou passo.
Sei que canto. E a canção é tudo.
Tem sangue eterno a asa ritmada.
E um dia sei que estarei mudo:
— mais nada."

MEIRELES, Cecília. Antologia Poética. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2001.

QUESTÃO 03
Assinale a opção correta em relação ao texto:
A) O poema mostra, de forma bem pessimista, as incertezas em relação à vida e como não podemos abandonar o passado;
B) Além da função poética, há o predomínio da função emotiva;
C) “Fugidias” pode ser interpretado como perenes;
D) Há no poema o predomínio da função metalinguística.
QUESTÃO 04
“E um dia sei que estarei mudo”. A palavra destacada pertence à classe gramatical dos:
A) Adjetivos;
B) Substantivos;
C) Verbos;
D) Advérbios.
QUESTÃO 05
Assinale a opção em que a frase está de acordo com as regras da Gramática Normativa quanto à regência verbal:
A) Esqueceu dos velhos amigos;
B) O povo chamava-o maluco;
C) Prefiro mais uma vida agitada na cidade do que uma vida tranquila no campo;
D) Cheguei cedo na prova.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
A Constituição vigente no Brasil foi promulgada em 1988 e garantiu uma série de direitos à população brasileira. No que
diz respeito à saúde analise as afirmativas e em seguida marque a opção correta:
I.

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;
II. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: centralização, com direção única; atendimento integral, com
prioridade para as atividades de recuperação; participação da comunidade;
III. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada;
IV. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde.
Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) I, III e IV;
C) I e III;
D) I e IV.
QUESTÃO 07
A respeito da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinados a
cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal serão
rateados. Em relação ao rateio do FNS, marque a opção correta:
A) Pelo menos setenta e cinco por cento, aos Municípios, destinando-se o restante aos Estados;
B) Pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios;
C) Pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados;
D) Cinquenta por cento aos Municípios e cinquenta por cento aos Estados.
QUESTÃO 08
A Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Em relação às competências
previstas na referida Lei, assinale V para verdadeiro e F para falso:
( ) Constitui competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a administração dos recursos
orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde;
( ) Compete à direção municipal do SUS formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;
( ) Ao Distrito Federal compete, somente, exercer as atribuições reservadas aos estados;
( ) À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) compete gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, F,
B) F, V,
C) V, F,
D) F, V,

F,
F,
F,
F,

V;
F;
F;
V.
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QUESTÃO 09
A Portaria Nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006, divulgou o Pacto pela Saúde indicando aspectos relevantes para a
consolidação do SUS e aprovando as diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Nesse sentido, assinale a opção correta:
A) O Piso da Atenção Básica Variável passa a ser composto somente pelo financiamento da Estratégia de Saúde da Família
e Agentes Comunitários de Saúde;
B) O Limite Financeiro de Vigilância em Saúde será transferido em parcelas semestrais para cada um dos Estados, Municípios
e Distrito Federal;
C) O Ministério da Saúde repassará aos Estados, mensalmente, valores financeiros apurados em encontro de contas
trimestrais, de acordo com as informações encaminhadas pelos Estados, com base nas emissões das Autorizações para
Pagamento de Alto Custo (APAC);
D) As prioridades do pacto em defesa do SUS são: saúde do idoso, câncer de colo de útero e de mama, mortalidade infantil
e materna, doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza;
promoção da saúde e atenção básica à saúde.
QUESTÃO 10
Sobre o financiamento do SUS, assinale a opção correta:
A) O repasse direto e automático de recursos para a cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos
Estados, está condicionado à existência de Fundo de Saúde e à apresentação de Plano de Saúde;
B) O Sistema Único de Saúde é financiado com recursos provenientes da União e Estado;
C) Gastos com saneamento básico e aposentadoria de servidores da saúde podem ser incluídos pelos Municípios como
despesas em saúde;
D) Na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da União,
além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através da Secretaria de Finanças Estratégicas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
O marca-passo é utilizado em emergências, servindo como
ponte até que o marca-passo permanente seja inserido,
podendo ser invasivo ou não invasivo. Sobre o uso do
marca-passo para estimulação cardíaca analise as
seguintes afirmações e em seguida marque a opção
correta:

QUESTÃO 13
Sobre a morte encefálica e os critérios para seu
diagnóstico marque V (para verdadeiro) ou F (para falso)
nas seguintes afirmações:
( ) Serão realizados dois exames clínicos, cada um deles
por um médico diferente, especificamente capacitado
a realizar esses procedimentos para a determinação
de morte encefálica;
( ) Exames que detectam a presença de perfusão
cerebral, como angiografia cerebral e doppler
transcraniano, são afetados pelo uso de drogas
depressoras do sistema nervoso central;
( ) Reflexos de tronco encefálico podem desaparecer
quando a temperatura corporal central é menor ou
igual a 32°C;
( ) A apneia é definida pela ausência de movimentos
respiratórios espontâneos, após a estimulação
máxima do centro respiratório pela hipercapnia
(PaCO2 superior a 55 mmHg).

I.

A utilização do marca-passo transcutâneo exige um
nível de sedação contínua;
II. A estimulação cardíaca é feita exclusivamente por via
endocárdica;
III. Fibrilação Ventricular é uma complicação do uso do
marca-passo provisório transcutâneo.
Está(ão) correta(s), apenas:
A) I e II;
B) I;
C) II e III;
D) I e III.

A sequência correta, de cima para baixo, é

QUESTÃO 12
Sobre as etapas de organização do processo de
enfermagem, analise as afirmativas a seguir.

A) V, V, F, F;
B) F, F, V, V;
C) V, F, V, V;
D) V, V, V, F.

I.

O Diagnóstico de Enfermagem tem por finalidade a
obtenção de informações sobre a pessoa, família ou
coletividade humana e sobre suas respostas em um
dado momento do processo saúde e doença;
II. A Avaliação de Enfermagem é a determinação das
ações ou intervenções de enfermagem que serão
realizadas face às respostas identificadas na etapa de
Diagnóstico de Enfermagem;
III. A Implementação consiste na realização das ações ou
intervenções determinadas na etapa de Planejamento
de Enfermagem;
IV. O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco
etapas
inter-relacionadas,
interdependentes
e
recorrentes.

QUESTÃO 14
Sobre grandes queimados, assinale a opção correta:
A) Considera-se como grande queimado o paciente com
queimaduras de 3º grau com mais de 20% da área
corporal atingida;
B) A zona de hiperemia é caracterizada por apresentar
lesões celulares mínimas e pelo aumento de fluxo
sanguíneo depois de uma reação inflamatória iniciada
pela lesão de queimadura;
C) A fase hipermetabólica tem duração de no máximo 72
horas;
D) A
reposição
volêmica
deve
ser
realizada
preferencialmente com Soro Glicosado a 5%.

Está(ão) correta(s), apenas:
A) I e III;
B) II, III e IV;
C) III e IV;
D) III.

QUESTÃO 15
Sobre a transfusão sanguínea e de hemoderivados no
paciente queimado assinale a opção correta:
A) Solicitar concentrado de hemácias (10 ml/kg) se
hemoglobina <8g/dl ou hematócrito < 25, em adultos
acima de 20% de superfície corporal queimada;
B) Manter nível sérico de albumina igual ou menor a 3g/dl;
C) Transfundir apenas em pacientes que realizarão
enxertia e que estejam com hematócrito >25;
D) Prescrever albumina humana em adultos com 10% da
superfície corporal queimada.
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QUESTÃO 16
Os fármacos benzodiazepínicos e opiáceos são muito
utilizados na Unidade de Terapia Intensiva. De acordo com
a farmacologia são os principais agentes envolvidos nas
intoxicações medicamentosas. Marque a alterativa correta
que apresenta o agente e seu correto antagonista:

QUESTÃO 19
A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é
caracterizada por desenvolvimento progressivo de
limitação ao fluxo aéreo. Sobre a DPOC analise as
afirmativas:
I.

O tabagismo é responsável por 80 a 90% das causas
determináveis da DPOC;
II. Os pacientes com DPOC devem evitar atividades
físicas;
III. Os principais indicadores para o diagnóstico são:
dispneia, tosse crônica (produtiva ou não),
expectoração crônica e história de exposição crônica
aos fatores de risco.

A) Opioide – Bloqueador de canal de Ca;
B) Benzodiazepínico – Flumazenil;
C) Opioide – Flumazenil;
D) Benzodiazepínico – Naloxone.
QUESTÃO 17
Sobre as indicações e contraindicações da Cardioversão
Elétrica (CVE), marque V (para verdadeiro) e F (para
falso):

Estão corretas, apenas:

( ) A CVE urgente ou eletiva é indicada em: fibrilação
atrial,
flutter
atrial,
taquicardia
paroxística
supraventricular (TPSV) ou taquicardia ventricular
(TV);
( ) Intoxicação digitálica e hipertireoidismo não
contraindica CVE;
( ) Taquicardias repetitivas de curta duração devem ser
tratadas com CVE;
( ) A fibrilação atrial é a arritmia que mais comumente
requer CVE, necessita de descargas elétricas de pelo
menos 200J.

A) I e II;
B) I e III;
C) II e III;
D) I, II e III.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

A) Na síndrome medular anterior, ocorre perda da função
motora, da dor, da temperatura e da sensação
vibratória no nível de lesão e abaixo dele;
B) Na Lesão Medular completa, as funções motoras e
sensitivas permanecem preservadas apenas no nível do
segmento sacral;
C) Para caracterizar e homogeneizar as sequelas da Lesão
Medular Traumática, mundialmente é padronizado a
utilização da ASIA (American Spinal Injury Association)
que indica os músculos-chave para o nível motor e os
dermátomos ou pontos-chaves sensitivos para o nível
da sensibilidade;
D) Na Lesão Medular Completa no nível C8 o paciente
apresenta preservação total dos membros superiores
permitindo total independência nas atividades diárias,
manejo da cadeira de rodas e condução de veículos
adaptados.

QUESTÃO 20
Chamamos de Lesão Medular toda injúria às estruturas
contidas no canal medular (medula, cone medular e cauda
equina), podendo levar a alterações motoras, sensitivas,
autonômicas e psicoafetivas. Sobre Lesão Medular,
assinale a opção correta.

A) V, F, F, V;
B) F, F, V, V;
C) V, V, F, V;
D) F, V, V, F.
QUESTÃO 18
Sobre farmacologia na parada cardiorrespiratória (PCR)
assinale a opção correta:
A) O uso combinado de vasopressina e epinefrina oferece
vantagem em comparação ao uso de dose padrão de
epinefrina na PCR;
B) Não se recomenda o uso de lidocaína de rotina;
C) A amiodarona é indicada como medicação de primeira
escolha nos casos de FV ou TV na dose inicial de 150
mg EV;
D) Atropina é recomendada para tratamento de PCR em
assistolia e atividade elétrica sem pulso (AESP).

QUESTÃO 21
A alteração do nível de consciência após trauma tem sido
considerado fator preditor de lesão medular em alta
porcentagem dos casos. Em relação aos achados
sugestivos de lesão medular no paciente inconsciente,
marque a opção correta:
A) Midríase;
B) Respiração torácica;
C) Presença do reflexo cutâneo anal;
D) Priapismo.
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QUESTÃO 22
A Doença de Crohn (DC) é um processo inflamatório
crônico, que acomete o trato gastrointestinal de forma uni
ou multifocal, de intensidade variável. Acerca deste tema,
marque a opção correta.

QUESTÃO 25
A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) é
considerada uma infecção pulmonar grave nos pacientes
internados em terapia intensiva. Sobre a prevenção da
pneumonia associada a ventilação mecânica, marque V
para verdadeiro e F para falso:

A) A dilatação aguda e tóxica do cólon (megacólon tóxico)
pode representar uma apresentação comum e de
elevada gravidade;
B) A DC frequentemente envolve o trato gastrintestinal
superior (esôfago, estômago e duodeno);
C) O exame abdominal pode ser significativo em termos de
distensão e sons intestinais anormais e diante da
existência de estreitamentos intestinais produtores de
obstrução intestinal parcial;
D) A cirurgia (colectomia) é curativa e as ressecções
cirúrgicas
proporcionam
alívio
imediato
das
complicações.

( ) Manter decúbito elevado (30- 45°);
( ) Trocar o circuito do ventilador, diariamente;
( ) Aspirar a secreção somente com sistemas de sucção
fechado;
( ) Realizar a higiene oral com antissépticos, diariamente.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V,
B) V,
C) V,
D) V,

QUESTÃO 23
A ascite é uma complicação no paciente com Cirrose
Hepática (CH). Sobre este assunto, assinale a opção
correta:

F, F, V;
V, F, F;
V, V, F;
V, F, V.

QUESTÃO 26
A ventilação mecânica é indicada em pacientes com
síndrome respiratória aguda (SRA) moderada ou grave.
Marque a opção correta que corresponde aos modos
ventilatórios mais indicados:

A) O desenvolvimento de ascite no doente com cirrose
hepática é indicador de mau prognóstico, logo, o
transplante hepático deve ser considerado;
B) Na ascite de grau 3 a terapêutica recomentada é a
restrição salina e uso de diuréticos;
C) A paracentese,
quando indicada, deve ser
preferencialmente realizada no quadrante inferior
direito.
D) A restrição de sódio, em tratamento da ascite no doente
com cirrose hepática, deverá ser de 5g por dia.

A) Volume corrente controlado; PEEP elevada e fração
inspirada de oxigênio (FiO2) baixa;
B) Volume corrente alto; pressão suporte baixo e PEEP
baixo;
C) Volume corrente alto; altas pressões de platô e PEEP
elevada;
D) Ventilação de alta frequência; PEEP baixo e FiO2
elevada.

QUESTÃO 24
A Nutrição Parenteral Total (NPT) é uma modalidade de
nutrição quando a nutrição oral ou enteral não é possível.
A terapia nutricional enteral (TNE) apresenta várias
vantagens fisiológicas, metabólicas, de segurança e de
custo/benefício em relação à Nutrição Parenteral Total
(NPT). Sobre os critérios de indicações e contraindicações
de NE e NPT assinale a opção correta:

QUESTÃO 27
_______ droga vasoativa preferida para o tratamento em
estados de choque com baixa resistência periférica; que
contribui para o aumento de débito cardíaco e aumento da
contratilidade cardíaca e, em baixas doses, dilata os vasos
sanguíneos renais e é inativada em solução alcalina.
Assinale a opção que completa corretamente a lacuna:
A) Nitroglicerina;
B) Cloridrato de epinefrina;
C) Sulfato de atropina;
D) Cloridrato de dopamina.

A) Acidose metabólica ou alcalose metabólica é
contraindicado NE;
B) No Infarto Agudo de Miocárdio e Edema Agudo de
Pulmão não será contraindicados a NPT;
C) Nos pacientes com desnutrição, o uso da NPT deve ser
reservado e iniciado somente após sete dias, quando a
Nutrição Enteral (NE) não é possível;
D) Se não for possível fornecer as necessidades calóricas
(100% da meta) após 7 a 10 dias por via enteral
exclusiva, considerar a NPT suplementar.
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QUESTÃO 28
Sobre os cuidados de Enfermagem com a terapia
nutricional enteral em pacientes críticos, assinale a opção
correta:
A) O paciente acamado deverá ser mantido em decúbito
elevado (Fowler 30-45º) durante toda infusão da NE e
30 minutos após;
B) Interromper a infusão da dieta, quando o paciente
apresentar dois episódios de fezes amolecidas ou
liquefeitas, em um período de 24h;
C) Não interromper a administração da NE enquanto
submeter o paciente à ventilação mecânica não
invasiva;
D) Em caso de infusão contínua da NE em sistema fechado,
verificar a localização da sonda e lavar a mesma com
20ml de água filtrada a cada 24 horas.
QUESTÃO 29
A inflamação do pâncreas, ou pancreatite, pode ter caráter
agudo ou crônico. Sobre a assistência de Enfermagem ao
paciente com pancreatite, assinale a opção correta:
A) Deve ser estimulado a ingesta hídrica, afim de aumentar
a produção de secreção de secretina;
B) Oferecer refeições em pequenas quantidades e com
pouca frequência para reduzir a sensação de estômago
distendido;
C) Incentivar a ingesta calórica e proteica, como forma de
reduzir a suscetibilidade do indivíduo à infecção;
D) Encorajar o paciente a sair do leito e assim aumentar a
taxa metabólica.
QUESTÃO 30
O trauma renal ocorre em 3% de todos os pacientes
hospitalizados por trauma e em cerca de 10% dos
pacientes com trauma abdominal. Sobre o tema, assinale
a opção correta:
A) As lesões de grau I, II e III, estão associadas a uma
diminuição em função renal de 15, 30 e 50%,
respectivamente, após o trauma;
B) As complicações do trauma renal incluem infecção,
extravasamento urinário com urinoma resultante, perda
de função renal e hipertensão arterial;
C) No grau III de classificação do trauma renal ocorre
laceração e fragmentação completa do rim;
D) 75 a 95% de lesão renal pode ocorrer sem causar
hematúria.

8 de 8

